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วิชาภาษาอังกฤษ (50 ขอ)  
101. B. In 1732.    
102. B. On a farm in Virgini 
103. B. Mathematics.   
104. B. the "Father of our country" 
105. D. Labor Day 
106. B. chew our food   
107. C. begin to decay      
108. A. they have toothache     
109. D. sweet things 
110. A. “How to keep our teeth healthy”    
111. A. to work by bus   
112. B. unless we hurry up 
113. B. showing Jane how to do it 
114. A. in the information you gave me   
115. D. we will have to leave 
116. D. if 
117. C. fond    
118. D. that 
119. A. successful    
120. B. tired    
121. D. daily 
122. C. useful    
123. A. held    
124. C. has changed  
125. D. used to 
126. A. many    
127. B. shortage    
128. D. Certainly, sir 
129. C. wouldn’t miss  
130. B. but     
131. D. who 
132. A. a few    
133. C. after    
134. B. ask     
135. D. discovered 
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136. B. consisted    
137. B. their    
138. C. where    
139. D. fewer  
140. D. many  
141. C. because  
142. B to stay  
143. C. to  
144. B. with  
145. B. what did happen  
146. A. jogging  
147. A. The volume  
148. B. could he have  
149. A. of defending  
150. C. diligent  
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วิชาภาษาไทย (50 ขอ) 
151. ขอใดมีวรรณยุกตครบทุกเสียง 

ก. บานใดไรสุข ทุกขครอบขังตราบสิ้น  ข. ชีวินไรสุข ทุกคนคิดหมนหมอง 
ค. บานใดมีสุข ท่ัวทุกคนใฝปอง   ง. พอแมพี่นอง มีสุขทุกนาที 

152. ขอใดมีวรรณยุกตเหมือนคํา "นกคุม" ทุกคํา 
ก. ทุกเสน ยกยอด ชิดชอบ    ข. รักสม คุกเขา ฟารั่ว  
ค. เล็ดลอด เลาไก รูหลัก    ง. กกเกา เยาหยอก คิดวา  

153. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา "ขดลวด" ทุกคํา 
ก. รสชาติ อบอาว ปากบอน    ข. แจมจา นองไก ไหลเขา  
ค. ขาวลา บดบัง ลองหน    ง. สรางไข ปกปอง จะแจง  

154. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกับคําในขอความวา "เร่ืองดีแคไหนก็นาเบ่ือท้ังนั้นแหละ"   
ก. น่ีคือขาวของท่ีพอซื้อใหนองสุ     ข. พวกเราชาวนาคึกคักเม่ือไดขาวรอยหาบ  
ค. โชคยังไมหิวนะ วาแตพิศพักตรเถอะ  ง. ท่ีคุณวาหอมไมใชดอกกลวยไมหรอก  

155. ขอใดมีวรรณยุกตไมครบหาเสียง 
ก. เหมอจองมองฟาหาดาวสอง   ข. จิตหมนหมองสองมือลาพาอดสู  
ค. สิ่งเคยรักของท่ีหวงมาเปนศัตรู   ง. ชีวิตท่ีเหลืออยู คืออะไรไมรูเลย  

156. ขอใดมีเสียงวรรรณยุกตไมครบหาเสียง 
ก. ฉันรักภาษาไทยมากท่ีสุด    ข. ฉันชอบอานวรรณคดีไทยมาก  
ค. ฉันภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา   ง. เพื่อนของฉันมักกลาววาภาษาไทยคอนขางยาก 

157. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกตในขอความ “สิบปากวาไมเทาตาเห็น” 
ก. หากใจมุงม่ันไรแปรผัน    ข. เด็กเกงมักขวนขวายสรางสรรค  
ค. รีบเกี่ยวขาวใหทันวันเสาร   ง. บุกบ่ันมุงสรางบานชวนฝน  

158. ขอใดมีคําท่ีมีเสียงพยัญชนะสะกดเสียงเดียวกันมากท่ีสุด 
ก. พยัคฆใหญครุฑยักษสมัครสมาน ยอยศมารมนุษยเหนือพุทธะ 
ข. เม่ือพบลาภภาพน้ันพลันกลับหาย สรรพสิ่งวอดวายวับไปกับตา 
ค. นุชนาฏพลาดพลัดกษัตรา มิอาจมาทรงราชรถบุษบางาม 
ง. ไทยลวนรุมรวยดวยผลไม จิตใจก็สวยใสงดงามจริง   

159. ประโยคในขอใดมีจํานวนเสียงพยัญชนะทายมากท่ีสุด 
ก. นักเรียนตองเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา  ข. ประชาชนตักบาตรภิกษุสามเณรในวนัปใหม  
ค. นองสาวหมายตาจะสอยมะมวงตนน้ีนานแลว ง. แมบานสมัยใหมชอบซื้อสินคาเงินผอน  

160. ขอใดมีสระเด่ียวเสียงยาวนอยท่ีสุด (ไมนับเสียงซํ้า) 
ก. เสียงปตอดแตรตอสีซอรับ   ข. ไดระเบียบเรียบงามสักสามรอย  
ค. ปพาทยคอยบรรเลงเพลงสดับ   ง. กลองขยับมือถี่ตีออกรัว  
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161. ขอใดมีสระประสมมากท่ีสุด 
ก. เพียนทองงามด่ังทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย ข. ปลาเสือเหลือท่ีตา เลื่อมแหลมกวาปลาท้ังปวง 
ค. เน้ือออนออนแตชื่อ เน้ือนองฤๅออนท้ังกาย  ง. คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย 

162. ขอใดมีพยางคท่ีใชสระประสมมากท่ีสุด 
ก. นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร   ข. กรับประสานสวบสวบสงเสียงใส  
ค. ท้ังหวายตรวนลวนเครื่องท่ีลําบาก   ง. พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน  

163. ขอใดไมมีเสียงสระประสม 
ก. มโนมอบพระผู เสวยสวรรค   ข. พูดมากเปลาเปลืองปน ปดเหลน  
ค. สิ่งใดในโลกลวน เปลี่ยนแปลง   ง. คําแสลงเสียดแทงระคน คําหยาบ หยอกฤา  

164. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
ก. นํ้าตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ ข. เศราสุขทุกขมวยมรณ ร่ืนเริงใจใชนํ้าตา 
ค. ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา  ง. คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย 

165. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
ก. ริมโบสถระเบียงเคียงฐานบาตร ด่ืนดาษผูคนอยูจนสาย 
ข. เห็นนํ้ารักพรํ่าออกท้ังดอกผล ไมมีคนรักรักมาหักสอย 
ค. ถือขันตีทีน้ันจะขันแตก ท้ังศีลแทรกสูดออกกระบอกหู 
ง. ถึงมาดแมนตกยากตองถากหญา จะอาสาแทนนองอยาหมองศรี 

166. ขอใดมีพยางคคําเปนนอยท่ีสุด 
ก. ตับเหล็กลวกหลอนตม เจือนํ้าสมโรยพริกไทย ข. โอชาจะหาไหน ไมมีเทียบเปรียบมือนาง 
ค. เทโพพ้ืนเน้ือทอง เปนมันยองลองลอยมัน  ง. เรือมาหนามุงนํ้า แลนเฉ่ือยฉํ่าลําระหง 

167. ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “เกศาปลายงอนงามทรง เอวองคสารพัดไมขัดตา” 
ก. คําเปน 12 คํา คําตาย 2 คํา   ข. คําเปน 11 คํา คําตาย 3 คํา  
ค. คําเปน 10 คํา คําตาย 4 คํา   ง. คําเปน 9 คํา คําตาย 5 คํา  

168. ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา 
ก. ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง   ข. คล้ํา ปรัง ทลาย เกร็ง พลอย  
ค. ปริ เตรียม กรํา พลาง ขวิด   ง. กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต  

169. เสียงควบคล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย 
ก. บร่ันดี   ข. นิวเคลียส  ค. อิเควเตอร  ง. เพนกวิน  

170. ประโยคในขอใดไมบกพรองในเร่ืองการใชคํา 
ก. ตามปกติเดือนน้ีเปนเดือนท่ีมีอุทกภัยและวาตภัยชุกชุม  
ข. การประกาศผลการสอบถูกรนจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคม  
ค. ลูกสมเสร็จท่ีเกิดใหมในสวนสัตวเขาเขียวเรียกรองความสนใจจากผูชมไดอยางมาก 
ง. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะเกิดพายุพัดกรรโชกในระยะสองสามวันน้ี  
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171. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
ก. เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด  
ข. การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ  
ค. อีกสองปพวกเราจะมีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฎร  
ง. ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา  

172. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ 
ก. เพียงแตเราตองเริ่มดวยการสอนลูกหลานใหรูจักคิด รูจักรักตนเอง รูจกัรักผูอื่นและรูจักให  
ข. ความคิดริเริ่มใหมๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณคาเพื่อรากฐานชีวิตและการเรียนรูท่ีดีของเด็กไทย  
ค. ชาติของเราจะอยูอยางสันติสุขไดก็ดวยระบบเศรษฐกิจผสมผสาน เพราะวิธีน้ีจะทําใหชุมชนมีความสุขอยูกับความพอดี  
ง. นับต้ังแตภาวะการถดถอยของการสงออก การปลดลูกจาง การปดสถาบันการเงิน จนถึงปลอยคาเงินบาทลอยตัว 

173. ขอใดเปนประโยคกรรม 
ก. ผาปูโตะสี่เหลี่ยมผืนผาลายสวยผืนน้ีเปนงานปกครอสติช  
ข. กระทงใบน้ีคุณยายเย็บอยางสุดฝมือเพื่อสงเขาประกวดในงานลอยกระทง 
ค. แหนมเนือง เปาะเปยะสดและขนมเบ้ืองญวน เปนสูตรสําเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม 
ง. อาจารยสมศรีมีฝมือในการสลักผักผลไมเปนรูปดอกไมตางๆ เชน ดอกรักเร ดอกบัวสาย ฯลฯ  

174. ขอใดมีโครงสรางของประโยคแบบ กรรม-ประธาน-กริยา 
ก. มะเร็งบางชนิดรักษาใหหายได   ข. หนังสือพิมพฉบับเชาท่ีเขามักอานเวลากินกาแฟ 

 ค. เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิกอสรางสําเร็จแลวอยางงดงาม ง. ไวรัสคอมพิวเตอรชนิดใหมระบาดทําใหขอมูลเสียหาย  
175. ขอใดเปนประโยคความรวม 

ก. สุภิตสุดารองเพลงไทยเกงมาก   ข. สมชายกับเพ่ือนนัดซอมฟุตบอลทุกเย็น  
ค. ฐานะการเงินของเขาตกตํ่าลงอยางมาก  ง. นักกีฬาพิการไดรับคําชมในความอดทน  

176. ขอใดเปนประโยคความรวม 
ก. แมนอนซมตลอดวันเพราะพิษไข   ข. ขณะน้ีเราลดคาใชจายไดหลายอยาง  
ค. คุณตาออกกําลังกายดวยการเดินทุกเชา  ง. เราคงซ้ือหนังสือตอนเขาลดราคาเทาน้ัน  

177. ขอใดไมใชประโยค 
ก. เด็กท่ีน่ังรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพื่อน ข. คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี 
ค. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกัน ง. สัมมนาเรื่องการพัฒนาสื่อมวลชนของนักขาวหนังสือพิมพ  

178. ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองเหมาะสม 
1. แตถาแปรไปในทางเสื่อมก็นาวิตกวาจะเกิดความวิบัติข้ึนแกภาษาของเรา 
2. การท่ีภาษาของเรากําลังเปลี่ยนแปรไปในทางสับสนในปจจุบัน 
3. หากการเปลี่ยนนั้นเปนไปในทางเจริญก็เปนการดี 
4. ตามความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมยุคใหมนั้นเปนเร่ืองท่ีนาเปนหวง 
ก. 2., 4., 3. และ 1. ข. 1., 2., 3. และ 4. ค. 3., 4., 1. และ 2. ง. 4., 3., 2. และ 1. 
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179. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมท่ีสุดตามขอใด 
1. ขยะพลาสติกยอยสลายไดยากมากในสภาพธรรมชาติ 
2. จึงมิใชทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพนัก 
3. แมจะมีการนําพลาสติกท่ียอยสลายไดมาใช 
4. แตพลาสติกประเภทดังกลาวไมสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณทางชีวภาพ 
5. เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา 
ก. 1 5 2 3 4 ข. 3 4 5 1 2 ค. 5 3 4 1 2 ง. 5 1 3 4 2 

180. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมท่ีสุดตามขอใด 
1. บางคนไมนาเช่ือก็ตองเช่ือวาจบแคมัธยม 6 สมัยกอน สามารถเปนครูสอนเด็กใหเกงเลขคณิต เกง

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
2. ไมวาจะจบแคมัธยม 1 มัธยม 3 มัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรูท้ังอานและเขียนใชการไดไมตกหลน 
3. คนไทยรุนเกาหรือคอนขางเกามักจะใชภาษาท้ังพูดและเขียนไดคอนขางดีถึงดีมาก 
4. จนเติบใหญข้ึนมาเปนคนไทยท่ีมีคุณภาพไดไมนอยหนาครูปริญญาตรีสมัยนี้ 
ก. 3., 1., 4. และ 2. ข. 3., 2., 1. และ 4. ค. 1., 4., 3. และ 2. ง. 1., 3., 4. และ 2.  

181. ขอใดเรียงลําดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมท่ีสุด 
1. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่ง คือ ปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี 
2. บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทานั้น 
3. ท้ังสองสิ่งนี้นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ 
4. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 
ก. 2., 1., 3. และ 4. ข. 4., 2., 1. และ 3. ค. 1., 3., 2. และ 4. ง. 3., 1., 4. และ 2. 

182. ขอใดแสดงความเช่ือเร่ืองการเวียนวายตายเกิด 
ก. ตักบาตรรวมขัน ข. ตายประชดปาชา ค. ทําบุญเอาหนา  ง. สวรรคในอกนรกในใจ  

183. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
ก. การกลับคําใหการของผูตองหามีผลอยางยิ่งตอกระบวนการสอบสวน  
ข. จนถึงขณะน้ีการปฏิรูปการศึกษาไทยยังไมเปนรูปเปนรางเทาใดนัก  
ค. รัฐบาลแถลงวานับแตน้ีเปนตนไปจะจริงจังกับการแกปญหาความยากจน  
ง. เพราะความไมสันทัดตอการเมืองเปนผลใหบานเราตองเปลี่ยนรัฐมนตรีอยูเสมอ  

184. ขอใดไมมีคําซอน 
ก. หนาตาของสลวยดูสดใสขึ้นเม่ือทราบขาวคนรักของเธอ  
ข. สาลินไมรูจักมักคุนกับอัศนียแตเขาก็มาชวนเธอทํางาน  
ค. รจนาตกอยูในวังวนของความทุกขท่ีดูจะหาทางออกไมได  
ง. กนกเรขาไมเดือนรอนท่ีคนเขาใจผิดเรื่องการทํางานของเธอ  
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185. ขอใดอานแบบคําสมาสทุกคํา 
ก. อธิกมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน   ข. สุขลักษณะ สุขภาพ สุขศาลา  
ค. มูลฐาน มูลโค มูลนิธิ    ง. รสชาติ รสนิยม รสวรรณคดี  

186. ขอใดมีคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
ก. คชยาน สุภาภรณ เศวตฉัตร   ข. พนานต นรินทร กมลาสน  
ค. ราชวาที ศัสตราวุธ อริราช   ง. ไชยานุภาพ ขัตติยมานะ พลขันธ  

187. ขอใดเปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
ก. ทิวากร อมรินทร รัตติกาล   ข. สรรพางค ธันวาคม อรัญวาสี  
ค. กุศโลบาย มิจฉาทิฐิ บุญญาธิการ   ง. ธรรมาสน มหัศจรรย อรุโณทัย  

188. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
ก. แนบชิด กับแกลม เกงกาจ   ข. รีดไถ กลาวหา เอาอยาง  
ค. ออยอิ่ง ปาวรอง โยนกลอง   ง. หมดสิ้น กดดัน ใหมเอี่ยม  

189. ขอใดมีคําซอนมากท่ีสุด 
ก. แตหนาวใจยากแคนน้ีแสนเข็ญ   ข. ออกแออัดผูคนอยูลนหลาม  
ค. ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน   ง. ไมสมประกอบทรัพยสินก็ขัดสน  

190. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง 
ก. พระยาเศวตพาหะ ชางสาํคัญสิ้นแลว  
ข. ประธานองคมนตรีมีหมายกําหนดการซอมรับปริญญาบัตร  
ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม  
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังองคมนตรี  

191. ขอใดใชราชาศัพทผิด 
ก. หมอมเจาเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย  
ข. สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผา สมุดแกนักเรียน  
ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดสุนัขท่ีชื่อคุณทองแดง  

192. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง 
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล  
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารท่ีทําการ  
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรดารโหฐาน

 ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จฯ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตร

มงคล ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท  
193. ขอใดแปลความหมายผิด 

ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเทา   ข. ฉลองพระเนตร หมายถึง แวนตา  
ค. ฉลองพระหัตถ หมายถึง ถุงมือ   ง. ซับพระองค หมายถึง ผาเช็ดตัว  
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194. ขอใดใชสํานวนไทยไดถูกตอง 
ก. เด็กคนน้ีเอางานเอาการ ทาทางเปนโลเปนพายดีมาก  
ข. ตํารวจท่ีดีตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยไมคิดหาเศษหาเลยจากหนาท่ี  
ค. เปนลูกผูหญิงตองเดินเหินใหเรียบรอยสงางามไมเดินมือหางตีนหาง  
ง. พนักงานพวกน้ีพอเจานายไมอยูก็ไมทํางานทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได  

195. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง 
ก. ทําอะไรไมอดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน  
ข. เขาโกรธนองชายมากจนเลือดเขาตา แตทําอะไรไมได  
ค. พอเธอหายปวยก็ปกกลาขาแข็ง ขับรถไปตางจังหวัดคนเดียว  
ง. หลังจากซื้อของเสร็จแลว เขากับเธอก็เดินเคียงบาเคียงไหลกันออกมาจากราน  

196. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
ก. เขารับจะเปนทนายหนาหอวาความคดียักยอกทรัพยของธนาคาร  
ข. ท้ังๆ ท่ีถูกกลาวหาวาเปนนางกลางเมือง หลอนก็มิไดขัดเคืองโตตอบใดๆ  
ค. เพื่อนๆ คิดวาเขาเปนนกสองหัว จึงพากันรังเกียจไมคบคาสมาคมดวย  
ง. กีฬามหาวิทยาลัยแตละครั้ง สถาบันท่ีไมมีทีมชาติมักเปนหมูสนามใหเขาตอน  

197. ขอใดเขียนถูกทุกคํา 
ก. ทุภิกขภัย นิมิต สังวร    ข. อภิชาต ฉันทญาติ เจียระไน  
ค. จํานง ชมดชมอย นิวรณ    ง. พัสดี ประณีต กระทัดรัด  

198. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
ก. ปรักหักพัง ปรัมปรา ปรามาส   ข. ผัดวันประกันพรุง ผุดลุกผุดน่ัง ผุบๆ โผลๆ  
ค. เกร็ดความรู เกร็ดพงศาวดาร เกร็ดปลา  ง. จัตุสดม จัตุรัส จัตุรมุข  

199. คําเช่ือมในขอใดใชเติมในชองวางไดอยางถูกตอง 
   “แผนกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 .......... จะเลอเลิศขนาดไหน .......... คนไทยไมชวยกันจริงมัวแต

เลื่อยขากันเอง .......... ประโยชนสวนตัวแลว .......... จะทําใหขาดความเช่ือม่ัน .......... ขาดความเช่ือม่ันเม่ือไรประเทศ

ไทยลมแนนอน” 
ก. ถึง, หาก, โดย, คง, ซึ่ง    ข. แมวา, หาก, ก็, จึง, พอ   
ค. แม, ถา, เพื่อ, ก็, หาก    ง. ถึง, ถา, สําหรับ, ท่ี, เม่ือ  

200. คําในขอใดเติมชองวางของขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมท่ีสุด 
   “แนวความคิดเร่ืองพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ป เปนแนวคิดท่ีสําคัญ .......... แพรหลาย

.......... สังคมท่ีนับถือพุทธศาสนา .......... ท่ีมาของเร่ืองนี้ .......... ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน” 
ก. ซึ่ง ตอ ดังน้ัน จึง    ข. และ ของ ถึงกระน้ัน ก็  
ค. และ ใน อยางไรก็ดี ยัง    ง. ซึ่ง ตาม อยางไรก็ดี ก็  
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วิชาสังคมศึกษา (50 ขอ) 
201. หลักธรรมขอใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ท่ีตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากท่ีสุด 

ก. การไมลักขโมย     ข. การไมลวงประเวณี  
ค. การไมฆาไมเบียดเบียน    ง. การไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ  
 
ตอบ ค. การไมฆาไมเบียดเบียน  
ศาสนาคริสต คําสอนประการหน่ึงในบัญญัติ ๑๐ ประการ (Ten Commandments) คือ “อยาฆาคน” 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาพราหมณ 
ศาสนาสิข 
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202. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร 
ก. การท่ีจิตหลุดพนจากกิเลส   ข. ความหลุดพนจากชีวิตท่ีเปนทุกขในโลกน้ี  
ข. การไดเกิดในสวรรคอันเปนบรมสุข   ค. วิญญาณบริสุทธ์ิไมเวียนวายตายเกิด  
 
ตอบ ก. การท่ีจิตหลุดพนจากกิเลส  
โมกษะ (Moksha) การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดเน่ืองมาจากการเวียนวายตายเกิดท่ีเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ํา

เลา ทําใหมองเห็นวาสภาพนั้นเปนทุกขนาเบ่ือหนาย นับเปนภัยตอมนุษยจึงมีความคิดท่ีจะหาทางหลุดพนจากสภาพนั้น

เสีย คือไปสูสภาพท่ีหลุดพน(โมกษะ) จะพบไดวาศาสนาท่ีเดน ๆ ของอินเดียลวนแลวแตพยายามชี้ใหหลุดพนจาก สัม

สาระท้ังสิ้น ความเชื่อ 3 ประการน้ี เชื่อวานาจะมีอิทธิพลสําคัญตอการจัดระเบียบทางสังคมของฮินดู ระบบวรรณะท่ี

สมาชิกของระบบยอมรับความแตกตางของสถานะทางสังคมน้ัน เชื่อวาสมาชิกของสังคมยอมรับกรรมของตนและหวังวา

หากทําตามหนาท่ีตามสถานะของตน ตนเอง ก็อาจจะบรรลุโมกษะ หรืออยางนอยก็จะมีชีวิตหนาท่ีดีกวาชีวิตปจจุบัน 

นอกเหนือจากอินเดียอันเปนตนกําเนิดของแนวคิดน้ีแลว เรายังพบวาในดินแดนอ่ืนท่ีรับเอาอิทธิพลของอินเดียไปตางก็

ผูกพันกับแนวคิดน้ีท้ังสิ้น 
ท่ีมา http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc02.pdf  
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203. ความรักตามคําสอนของศาสนาคริสต หมายความวาอยางไร 
ก. คนเราควรรักกัน    ข. มนุษยทุกคนในโลกคือพี่นองของเรา  
ค. คนท่ีไมมีคนรัก จะมีชีวิตท่ีไมสงบสุข  ง. ความรักทําใหโลกน้ีงดงาม  
 
ตอบ ข. มนุษยทุกคนในโลกคือพ่ีนองของเรา  
หลักคําสอนท่ีสําคัญอันเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของชาวคริสต คือ "รักพระเจาสุดจิตสุดใจ และจงรัก

เพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง" (มัทธิว. ๒๒:๓๗-๓๙) ซึ่งเปนคําสอนท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา

และมนุษยกับมนุษยดวยกัน ท่ีแสดงออกถึงอานุภาพแหงความรักความเมตตาในศาสนาคริสต อันเปนความรักท่ีไมมี

ขอบเขตท่ีจํากัด ไมวาจะเปนทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเปนการปลูกฝงและสรางความรักให

เกิดขึ้น อันเปนพื้นฐานของจิตใจ เพ่ือใหเกิดสันติภาพแกตนเอง และเผื่อแผแกผูอื่นโดยท่ัวถึงกัน ความรักในศาสนา

คริสตมาจากพ้ืนฐานของบัญญัติ ๑๐ ประการ (Ten Commandments) ในพระคัมภีรเกา ท่ีทรงบัญญัติผานโมเสส 
ดังน้ี 

1. อยามีพระเจาอื่นใดนอกจากเรา 
2. อยาออกพระนามพระเจาอยางไมสมควร 
3. จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเปนวันบริสุทธ์ิ 
4. จงใหเกียรติแกบิดามารดาของเจาเพื่ออายุเจาจะไดยืนนาน 
5. อยาฆาคน 
6. อยางลวงประเวณีผัวเมียเขา 
7. อยาลักทรัพย 
8. อยาเปนพยานเท็จ 
9. อยาโลภสิ่งครัวเรือนของเพื่อนบาน 
10. อยาโลภภรรยาของเพื่อนบาน หรือทาสทาสีของเขา  
(อพยพ. ๒๐:๓-๑๗) 
ท่ีมา http://www.duangden.com/Religious/GoodLife-Religious.html  
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204. ขอใดคือลักษณะเดนของศาสนาพราหมณ 
ก. การแบงวรรณะ  ข. การบูชายัญ  ค. การทรมานตน  ง. การอวตารของพระเจา  
 
ตอบ ก. การแบงวรรณะ  

วรรณะ 4 (ชนชั้นในสังคมอินเดีย ท่ีกําหนดดวยชาติกําเนิด ตามหลักศาสนาพราหมณ - castes) 
1. กษัตริย (ชนชั้นเจา, ชนชั้นปกครองหรือนักรบ - the warrior-caste; warrior-rulers; noblemen) 
2. พราหมณ (ชนชั้นเจาตําราเจาพิธี, พวกพราหมณ - the priestly caste; brahmins) 
3. แพศย (ชนชั้นพอคาและกสิกร - the trading and agricultural caste; merchants and farmers) 
4. ศูทร (ชนชั้นตํ่า, พวกทาสกรรมกร - the low caste; laborers and servants) 
 บุคคลท้ัง 4 วรรณะน้ีหากมีการแตงงานขามวรรณะกันแลวลูกออกมาจะเปน Dalit (ในประเทศไทย นิยมใชคําวา 

"จัณฑาล" (Chandala) หรืออธิศูทร (Adhisudra) หรือหริชน) ซึ่งผูคนท้ังหลายจะพากันเกลียดชัง ไมคบคาสมาคมดวย 
ท่ีมา http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=173  
 http://th.wikipedia.org/wiki/วรรณะ  
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205.  วิญญาณในพระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร 
ก. ตัวตนท่ีแทจริงของมนุษย   ข. ความรูสึกของมนุษยท่ีไมแตกดับ  
ค. สวนท่ีจะไปเกิดใหมเม่ือคนเราสิ้นชีวิตแลว  ง. การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  
 
ตอบ ง. การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  
ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ท่ีประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติ

เรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน, สวนประกอบ 5 อยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต — the Five Groups of 
Existence; Five Aggregates) 

1. รูปขันธ (กองรูป, สวนท่ีเปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนท่ีเปนรางกาย, 
สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด, สิ่งท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ — corporeality) 

2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนท่ีเปนการเสวยอารมณ, ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ — feeling; 
sensation) 

3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนท่ีเปนความกําหนดหมาย, ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว 
เขียว ดํา แดง เปนตน — perception) 

4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนท่ีเปนความปรุงแตง, สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลางๆ, 
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต — mental 
formations; volitional activities) 

5. วิญญาณขันธ (กองวิญญาณ, สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ, ความรูอารมณทางอายตนะท้ัง 6 มีการเห็น 

การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6 — consciousness) 
ท่ีมา http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=216  
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206. อริยมรรคใดเกี่ยวของกับไตรสิกขาท่ีวาดวยปญญา 
ก. สัมมาทิฐิ  ข. สัมมาสติ  ค. สัมมาวายามะ  ง. สัมมากัมมันตะ  
 

 ตอบ ก. สัมมาทิฐิ  
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค ) (มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดําเนินชีวิตอัน

ประเสริฐ = ทางสายกลาง) 
แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพนจากทุกข เรียกวา อริยมรรค แปลวา

ทางอันประเสริฐ เปนขอปฏิบัติท่ีมีหลักไมออนแอ จนถึงกับตกอยูใตอํานาจ ความอยากแหงใจ แตก็ไมแข็งตึงจนถึงกับ

เปนการทรมานกายใหเหือดแหงจากความสุขทางกาย เพราะฉะน้ันจึงไดเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสายกลาง 

ไมหยอนไมตึง แตพอเหมาะเชนสายดนตรีท่ีเทียบเสียงไดท่ีแลว 
คําวามรรค แปลวาทาง ในท่ีน้ีหมายถึงทางเดินของใจ เปนการเดินจากความทุกขไปสูความเปนอิสระหลุดพน

จากทุกขซึ่งมนุษยหลงยึดถือและประกอบขึ้นใสตนดวยอํานาจของอวิชชา มรรคมีองคแปด คือตองพรอมเปนอัน

เดียวกันท้ังแปดอยางดุจเชือกฟนแปดเกลียว องคแปดคือ :-  
1. สัมมาทิฏฐิ  ิคือความเขาใจถูกตอง 
2. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝใจถูกตอง 
3. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกตอง 
4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทําถูกตอง 
5. สัมมาอาชีวะ คือการดํารงชีพถูกตอง 
6. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกตอง 
7. สัมมาสติ คือการระลึกประจําใจถูกตอง 
8. สัมมาสมาธิ คือการต้ังใจม่ันถูกตอง 
การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบดวยองคแปดนี้ เม่ือยนรวมกันแลวเหลือเพียง 3 คือ 

ศีล - สมาธิ - ปญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปญญา)ก็คือการเดินตามมรรค  
สัมมาทิฏฐิ (ปญญา) คือความเขาใจถูกตอง ยอมตองการใชในกิจการท่ัวไปทุกประเภทท้ังทางโลกและทางธรรม 

แตสําหรับฝายธรรมช้ันสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกขหรืออาสวะซึ่งจัดเปนการเห็นอริยสัจจน้ันยอมตองการฝกฝนอยาง

จริงจังเปนพิเศษ ความเขาใจถูกตอง คือตองเขาใจอยางท่ัวถึงวาทุกขน้ันเปนอยางไร อยางหยาบๆ ท่ีปรากฎชัดๆ เปน

อยางไร อยางละเอียดท่ีแอบแฝงเปนอยางไร เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร ความดับสนิทของทุกขมีภาวะอยางไร มีลําดับ

อยางไร ทางใหถึงความดับทุกขคืออะไร เดินใหถึงไดอยางไร สัมมาทิฏฐิมีท้ังท่ีเปนโลกิยะคือของบุคคลท่ีตองขวนขวาย

ปฏิบัติกาวหนาอยูและสัมมาทิฎฐิท่ีเปนโลกกุตตระ คือของพระอริยบุคคลตนๆ สวนของพระอรหันตน้ัน เรียกเปนวิชชา

ไปและไมเรียกวาองคแหงมรรค เพราะทานถึงท่ีสุดแลว 
สัมมาสังกัปปะ (ปญญา) คือความใฝใจถูกตอง คือคิดหาทางออกไปจากทุกขตามกฎแหงเหตุผล ท่ีเห็นขอบ

มาแลว ขอสัมมาทิฏฐิน่ันเอง เริ่มต้ังแตการใฝใจท่ีนอมไปในการออกบวช การไมเพงราย การไมทําทุกขใหแกผูอื่นแม

เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝใจถูกตองทุกๆอยางท่ีเปนไปเพื่อความหลุดพนจากสิ่งท่ีมนุษยไมประสงค 
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สัมมาวาจา (ศีล) คือการพูดจาถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น   
สัมมากัมมันตะ (ศีล) คือการกระทําถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น 
สัมมาอาชีวะ (ศีล) คือการดํารงชีพถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น 
สัมมาวายามะ (สมาธิ) คือความพากเพียรถูกตอง เปนสวนของใจท่ีบากบ่ันในอันท่ีจะกาวหนา ไมถอยหลังจาก

ทางดําเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอยางแรงกลา 
สัมมาสติ (สมาธิ) คือการระลึกประจําใจถูกตอง ระลึกแตในสิ่งท่ีเกื้อหนุนแกปญญาท่ีจะแทงตลอด อวิชชาท่ี

ครอบงําตนอยู โดยเฉพาะไดแกกายน้ี และธรรมอันเน่ืองเกี่ยวกับกายน้ี เม่ือพบความจริงของกายน้ี อวิชชาหรือหัวหนา

แหงมูลทุกขก็สิ้นไป 
สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือการต้ังใจม่ันถูกตอง ไดแกสมาธิ เปนของจําเปนในกิจการทุกอยาง สําหรับในท่ีน้ีเปน

อาการของใจท่ีรวมกําลังเปนจุดเดียว กลาแข็งพอทีจะใหเกิดปญญา ทําการแทงตลอดอวิชชาได และยังเปนการพักผอน

ของใจ ซึ่งเปนเหมือนการลับใหแหลมคมอยูเสมอดวย ฯลฯ 
ท่ีมา http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html 
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207. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงคหลักเพ่ืออะไร 
ก. เพื่อฝกใหประหยัดอดออม   ข. เพื่อใหเห็นใจคนท่ีขาดแคลน  
ค. เพื่อเปนการบูชาพระเจา    ง. เพื่อใหจิตใจแข็งแกรง  
 
ตอบ ข. เพ่ือใหเห็นใจคนท่ีขาดแคลน  
ศีลอดคืออะไร 
บรรดานักปราชญอิสลามไดใหคําจํากัดความของการถือศีลอด (นิยามในภาษาอาหรับ) ไววา “การถือศีลอด

หมายถึงการงดเวนจากการบริโภค การละเมิดกฎกติกามารยาทและการปฏิบัติตามอารมณใฝตํ่านับต้ังแตแสงรุงอรุณ

จนถึงดวงอาทิตย 
เปาหมายการถือศีลอด 
พระเจาไดตรัสวา “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย การถือศีลอดไดถูกกําหนดแกสูเจา ดังท่ีพระองคไดเคยบัญญัติ

แกชนยุคกอนจากทาน เพื่อวาสูเจาจะเปนผูท่ียําเกรง” (อัลกุรอาน บทท่ี 2 โองการท่ี 183) คําวาผูยําเกรงตามทรรศนะ

อิสลาม หมายถึงการกระทําความดีและละเวนความชั่ว อิหมามชะฮาบุดดีน ปราชญผูยิ่งใหญของโลกอิสลาม ไดอธิบาย

คําวา ความดีในหนังสือ (al-Furuk) หนา 15 ไววา “การกระทําความดีหมายถึงการชวยเหลือผูท่ีออนแอ การบริจาคทาน
แกคนยากจน การใหอาหารแกผูท่ีหิวโหย การใหเครื่องนุงหมแกผูขัดสน การพูดจาไพเราะออนโยนกับทุกคน การให

ความเมตตาตอผูคน การปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท และอื่นๆ อีกมากมายท่ี

เกี่ยวกับความดีทุกชนิด” 
ทานศาสดามุฮัมมัดกลาววา “การถือศีลอดเปนโล ถาหากวาผูหน่ึงในพวกทานถือศีลอดในวันหน่ึงแลวเขาไมทํา

ชั่วและพูดจาหยาบคาย เม่ือมีผูหน่ึงดาทอตอเขาหรือระบายความไมดีแกเขา(ผูถือศีลอด) จงกลาววา แทจริงฉันถือศีล

อด” 
การถือศีลอดคือการขัดเกลาและฝกฝนวิญญาณของมนุษยเกี่ยวกับการอดทนและมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับ

ทุกสถานการณในแนวทางของอัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลา 
การถือศีลอดเปนการรักษารางกายท้ังภายนอกและภายใน อีกท้ังยังไดมาซึ่งสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย น้ันคือ 

การตักวา (การมีความสํานึกถึงอัลลอฮ หรือ ความเกรงกลัวอัลลอฮ) 
มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกันจริงหรือ? สังเกตุไดจากในชวงกลางวันของรอมฎอน มุสลิมจะถือศีลอด 

และประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยยังชีพท่ีฮะลาล(สุจริตตามบทบัญญัติ) สวนในตอนกลางคืนมุสลิมจะละหมาดตะ

รอเวียห ขอดุอาอ(ขอพร) ขออภัยโทษตออัลลอฮฺ และขอความเมตตาจากพระองค 
แตเปนท่ีนาเสียดายอยางมาก ท่ีมุสลิมบางคนไมไดถือศีลอดตามท่ีศาสนากําหนด โดยเขาใชเวลาเกือบตลอดทั้ง

วันไปกับการนอน และมีอารมณโกรธฉุนเฉียวโดยปราศจากสาเหตุอันควร โดยอางวาเพราะเขาถือศีลอด การถือศีลอด

ของเขาจึงถือความเกียจครานและความฉุนเฉียวในเวลากลางวัน และการอดนอนไปกับสรวลเฮฮาและสิ่งไรสาระในตอน

กลางคืน เปนการสมควรแลวหรือ ท่ีเราจะปลอยใหเดือนอันประเสริฐ และเต็มไปดวยความดีงามน้ีผานไป ในลักษณะ

เชนน้ีปแลวปเลา เราควรจะไดฉกฉวยโอกาสแหงเดือนอันประเสริฐน้ีสะสมความดีงามใหมากท่ีสุด ดวยการภักดี และขอ

ความเมตตา และขออภัยโทษตอพระองค เพราะไมแนวาเราจะมีโอกาสไดพบกับรอมฎอนในปหนาหรือเปลา? 
ท่ีมา http://prachatai.wordpress.com/2006/10/09/oct0906muslim/  
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208. การชุมนุมประทวงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมในศาสนาฮินดูในขอใด 
ก. หลักอาศรม 4  ข. หลักวรรณะ 4  ค. หลักอหิงสา  ง. หลักชญานโยคะ  
 
ตอบ ค. หลักอหิงสา  
หลักอหิงสา 
แนวคิดของศาสนา ฮินดู ท่ีมีความหมายวา หลีกเลี่ยงความรุนแรง และไมเบียดเบียนเคารพในชีวิตผูอื่น เปนภาษา

สันสกฤตแปลวา การหลีกเลี่ยงความบาดเจ็บ อหิงสามักมีคนนํามาใชในการประทวง เปนการประทวงแบบสันติ อยางเชน 

มหาอาตมะ คานธี ผูซึ่งเปนตนแบบของ การประทวงแบบอหิงสา ซึ่งหลังจากน้ันมาก็มีคนนําวิธีการประทวงแบบอหิงสามาใช
เชนกัน 

มหาตมะ คานธี ไดใชหลักอหิงสาในการประทวงกับรัฐบาลอังกฤษ ในอินเดียเพื่อเรียกรองเอกราช ทําควบคูไปกับ

สัตยเคราะห คือ วิธีการน้ีเปนวิธีการของความต้ังใจอันเด็ดเด่ียวม่ันคง ท่ีจะยืนหยัดอยูกับความจริงและความถูกตอง โดย
พรอมท่ีจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง และตามทรรศนะของคานธี หลักสําคัญก็คือการควบคุมจิตใจไมใหเกิดความเกลียด
ชังอันจะนําไปสูความรุนแรงและการตอสูท่ีใชกําลังตอไป ประทวงอยางยุติธรรม ดวยความเยือกเย็นและสงบตอสาธารณชน

และตอผูกาวราว โดยพิจารณาถึงเหตุผลของผูกาวราวดวย ใหเวลาแกผูกาวราวไดคิด และถึงแมวาตอมาฝายกาวราวจะไม

ยินยอมแกไขความผิดก็ตาม นักสัตยาเคราะหก็จะใหฝายน้ันไดรูถึงความต้ังใจของเขา ท่ีจะลงมือทําการ เคลื่อนไหวแบบ 

"อหิงสา" และก็กระทําจริงตามน้ันดวย อยางเชน การรวมตัวกันประชาชนนับพันคน ไปรวมตัวสังสรรคกันท่ี

สวนสาธารณะชัลลียันวาลา เมืองอมฤตสระ เพื่อเรียกรองเอกราช ไดถูกนายพลไดเยอร ผูบังคับบัญชากองทหารอังกฤษใน
อมฤตสระ ผูซึ่งเคียดแคนชาวอินเดียและตองการใหอินเดีย เห็นถึงอนุภาพของอังกฤษ โดยการยิงประชาชน ท่ีมาชุมนุม 

เสียชีวิตนับพันคนเสียชีวิต และบาดเจ็บกวาสามพัน โดยท่ีประชนเหลาน้ัน ไมไดตอบโตหรือตอสูทางกําลังเลย สงผลให

รัฐบาลอังกฤษเสื่อมเสียเกียติอยางมากจนยากท่ีจะฟนตัว หรือเหตุการณท่ีประชาชนประทวงกฎหมายอังกฤษ ท่ีหามคน

อินเดียทําเกลือกินเอง ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมสมควรท่ีจะไมใหคนอินเดียใชทรัพยากรของอินเดีย 
โดยในวันท่ี 12 มีนาคม คานธีไดเริ่มการเดินทางไปยังชายทะเลในตําบลฑัณฑี พรอมกับประชาชนนับแสนคน รวม

ทําเกลือกินเอง เปนการฝาฝนกฎหมายอังกฤษ ท่ีต้ังไว หรือเรียกวา “อารยะขัดขืน หรือ civil disobedience” คือการไมทํา
ตามคําสั่งหรือกฎหมายของรัฐบาลหรือผูถืออํานาจโดยปราศจากความรุนแรงทางกายภาพ ประชาชนไดกระทําการประทวง

โดยปราศจากการใชกําลัง ถึงแมวาจะถูกคนของรัฐบาลทํารายแตก็ยังเดินหนาตอไป แมจะไดรับบาดเจ็บจากการถูกทุบตีก็
ตาม การกระทําน้ีทําให มีการพูดถึงกันท่ัวโลก ทําใหรัฐบาลอังกฤษยิ่งเสียหนา และเริ่มใจออน กับการใหเอกราชกับอินเดีย 

แตสิ่งท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญกอนไดรับเอกราชคือ ความขัดแยงระหวางประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และ

ประชาชนที่นับถือศาสนาฮินดู นําไปสูการแบงแยกเปนสองประเทศคืออินเดียและปากีสถาน เหตุการณน้ีทําใหคานธีเสียใจ

อยางมาก และพยายามทําใหประชาชนสามัคคีกัน อยางเชนเหตุการณความรุนแรงในกัลกัตตา คานธีไดประทวงอดอาหารให

ประชาชนหยุดทะเลาะกันจนในท่ีสุดประชาชนก็เลิกทะเลาะกัน และตอมารัฐบาลอังกฤษก็ไดใหเอกราชกับอินเดียโดย

สมบูรณ  
การกระทําของคานธีโดยใชหลักอหิงสาน้ัน เปนแบบอยางใหกับ หลายๆประเทศท่ัวโลกอยางเชน ขบวนการสิทธิ

พลเมือง ในสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกรองสิทธิความเทาเทียมของคนผิวขาวและผิวดํา เปนตน 
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การชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองเอกราชโดยยึดหลักอหิงสาของมหาตมะ คานธีเปนวิธีการตอสูแบบสงบท่ีเปนวิธีท่ี

ไดผลและดีท่ีสุด จนเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆนําไปเปนแบบอยางในการประทวงของทานมหาตมะ คานธีเปนอหิงสา

ท่ีแทจริงคือบมลึกไปที่จิตใจคน ไมใหเกลียดชังและใชความเยือกเย็น จนทําใหการชุมนุมประทวงปราศจากการใชกําลัง 
ท่ีมา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=historybuild&month=26-10-2009&group=4&gblog=2  

 
หลักวรรณะ 4 
ระบบวรรณะ (Varna) คําสอนของศาสนาฮินดูประการหน่ึงกลาวอางเอาไววา การท่ีมนุษยจะประสบผลสําเร็จใน

การประกอบกิจการใด ๆ อันรวมไปถึงการบรรลุโมกษะน้ัน มนุษยพึงปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสมตาม"วรรณะ" ดังน้ัน

ชาวฮินดูจึงเครงครัดตอ "ธรรมะ" ของวรรณะของตน ซึ่ง "ธรรมะ" น้ีผูกพันอยูกับ "อาศรม" หรือ "วัย" ของบุคคลน้ัน ๆ 

ดังรวมเรียกวา "วรรณาศรมธรรม" ซึ่งมีความหมายวาหนาท่ีของคนในแตละวัยของแตละวรรณะ จากความหมายน้ีเองทําให

เรามองเห็นวา ระบบวรรณะน้ันจะตองผูกพันเกี่ยวของกับชาวฮินดูไปต้ังแตเกิดจนตาย 
ท่ีมาและอานเพ่ิมเติมท่ี  http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc06.pdf 
 

หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปนพราหมณวัยตางๆ โดยกําหนดเกณฑ

อายุคนไว 100 ป แบงชวงของการใชชีวิตไว 4 ตอน ตอนละ 25 ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม (วัย) อาศรมท้ัง 4 

ชวงมีดังน้ี 
อาศรมท่ี 1 (ปฐมวัย) เรียกวา พรหมจรรยอาศรม เริ่มต้ังแตอายุ 8-25 ป ผูเขาสูอาศรมน้ี เรียกวา พรหมจารี 

ภายในชวงระยะเวลา 25 ปแรกน้ี พรหมจารีผูอยูในพรหมจรรยอาศรม มีหนาท่ีดังน้ี 
1) ต้ังใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน 
2) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย 
3) ไมยุงเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
4) ไมคบกับเพศตรงกันขาม 
5) เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองทําพิธีเกศนตสันสกา  (ตัดผม) และพิธีคุรุทักษิณามอบสิ่งตอบแทนครูอาจารย 

ผูทําหนาท่ีครบท้ัง 5 ขอน้ีแลวถือวาเปนพราหมณโดยสมบูรณ จากฐานะพรหมจารีและจะมีสิทธิพิเศษ 5 ประการ ดังน้ี 
1) ศึกษาคัมภีรพระเวทได 
2) สอนพระเวทแกคนอื่นได 
3) ทําพิธียัคนัม (เกี่ยวกับการบริจาค) ได 
4) รับทานจากผูศรัทธาได 
5) บริจาคทานแกคนยากจน (ผูอยูในวรรณะตํ่า) ได 

อาศรมท่ี 2 (มัชณมิวัย) เรียกวา  คฤหัสถาศรม  อยูในชวงอายุ 25-50 ป มีหนาท่ีดังน้ี 
1) ชวยพอแมทํางาน 
2) แตงงานมีครอบครัว 
3) ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 

อาศรมท่ี 3 (ปจฉิมวัย) เรียกวา  วานปรัสถาศรม  อยูในชวงอายุ 50-75 ป มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติดังน้ี 
1) มอบสมบัติใหบุตรธิดา 
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2) บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 
3) ออกบวชปฏิบัติธรรมท่ีเรียกวา วานปรัสถ 
4) ทําประโยชนแกสังคมดวยการเปนครูอาจารย 

อาศรมท่ี 4 คือ สันยัสตาศรม อยูในชวงอายุต้ังแต 75 ปขึ้นไป สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน (โมกษะ) จะออก

บวชเปน สันยาส   เม่ือบวชแลวจะสึกไมได บําเพ็ญสมาธิแสวงหาความหลุดพนตามหลักกรรมโยคะตอไป 
ท่ีมา http://main.dou.us/view_content.php?s_id=173&page=6  
 

หลักชญานโยคะ 
คําวา โยคะ (Yoga) มาจากรากศัพทวา ยุช. ท้ังในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต แปลตามศัพทวา การ

ประกอบการ, การใช, การรวม; กิเลส; ความเพียร; วิธีบําเพ็ญสมาธิตามลัทธิของอาจารยปตัญชลี 
คําวา "โยคะ" พบครั้งแรกในคัมภีรฤคเวท ซึ่งใชหมายถึงการเทียมแอก การเทียมรถหรือการเทียมเกวียน ตอมา

ความหมายขยายออก คือใชหมายถึงการประกอบเขาหรือการรวมสิ่งใดสิ่งหน่ึงเขากับอะไรก็ได ครั้นมาถึงสมัยอุปนิษัท ซึ่ง

เปนสมัยท่ีมีการศึกษาเร่ืองอาตมัน (อัตตา) และพรหมัน (ความจริงสูงสุด) อยางจริงจัง ก็ไดนําคํา "โยคะ" มาใชหมายถึงการ

ใชจิตควบคุมอินทรีย (ความเปนใหญหรือความสามารถในการรับรูอารมณ) แลวบังคับใหเปนไปตามที่ตองการได

เชนเดียวกับการใชเชือกผูกวัวเขากับแอก เปนตน ตอมาเวทานตะนําคําน้ีมาใชหมายถึงการรวมชีวาตมันเขากับปรมาตมัน 

หรือการรวมอาตมันเขากับพรหมัน ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย 
ในทางพระพุทธศาสนา ใชคํา "โยคะ" หมายถึง 
๑. กิเลสท่ีผูกสัตวไวในภพ ดุจเทียมวัวไวกับแอก มี ๔ อยาง คือ กามโยคะ (กิเลสคือกาม) ภวโยคะ (กิเลสคือภพ) 

ทิฏฐิโยคะ (กิเลสคือทิฏฐิ) และอวิชชาโยคะ (กิเลสคืออวิชชา) (ที.ปา. ๑๑/๒๕๙/๒๔๒; องฺ จตุกฺก ๒๑/๑๓; อภิ.วิ. ๓๕/

๙๖๓/๕๐๖) เชนในคํา "โยคกฺเขม?" แปลวา ภาวะท่ีปลอดโปรงจากโยคะ คือ กิเลส ๔ อยางดังกลาว (ขุ.ธ.) 
๒. ความเพียร, การประกอบ, เชนในคําวา "โยคา เว ชายเต ภูริ" แปลวา ปญญาเกิดจากความเพียรหรือการ

ประกอบคือการลงมือกระทํา (ขุ.ธ.) เรียกผูปฏิบัติธรรมวา "โยคาวจร" แปลวา ผูหยั่งลงสูความเพียร คือผูประกอบความ

เพียร หมายถึงผูปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน บางทีเรียกวา โยคี คือ ผูประกอบความเพียร 
ในศาสนาฮินดู ใชคําวา "โยคะ" ในรูปแบบและความหมายตาง ๆ กัน ตามความมุงหมายของผูปฏิบัติ เชน 
๑. หัฐโยคะ คือหลักการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดพลังหรืออํานาจทางกาย การฝกโยคะทาตาง ๆ ท่ีเรียกวาอาสนะ (ไดแก

การฝกกายบริหารทาตาง ๆ) หรือท่ีเรารูจักกันวา ทาฤษีดัดตนน้ัน จัดอยูในหัฐโยคะน้ีดวย 
๒. คีตาโยคะ คือโยคะท่ีใชเปนชื่อบทท้ัง ๑๘ บท ในคัมภีรภควัทคีตา หมายถึงหลักการฝกจิต 
๓. ราชโยคะ คือโยคะชั้นสูงของอาจารยปตัญชลีผูรจนาคัมภีรโยคสูตร หมายถึงวิธีการดับพฤติกรรมของจิต 
๔. ชญานโยคะ คือโยคะท่ีประกอบดวยองค ๑๕ ดังปรากฏในคัมภีรอปโรกษ-อนุภูติของทานศังกราจารย ผูกอต้ัง

สํานักปรัชญาอไทวตะ เวทานตะ หมายถึงการเขาถึงพรหมันดวยวิธีการทางปญญา 
๕. ลยโยคะ คือระบบโยคะของลัทธิตันตระ เปนวิธีการปลุกพลังอํานาจทางกาย 
ในทางโหราศาสตร ใชคํา "โยคะ" หมายถึง การท่ีดาวนพเคราะหต้ังแต ๒ ดวงขึ้นไปมารวมกันในราศีเดียว ซึ่ง

กําหนดเปน "โชค" หรือ "เคราะห" ตามอิทธิพลของดาวนพเคราะหน้ัน ๆ 
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คํา โยคะ ท่ีใชในทางโหราศาสตรคําหน่ึง คือ กาลโยค หมายถึงการกําหนดวัน ยาม ฤกษ ราศี ดิถี ของแตละปเปน 

ธงชัย อธิบดี อุบาทว โลกาวินาศ เชน ในปจุลศักราช ๑๓๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) วันพุธเปนธงชัย วันอังคารเปนอธิบดี (เฉพาะ

ในยามที่ ๘) และเย็น อุบาทว (เฉพาะในยามท่ี ๒) วันพฤหัสบดีเปนโลกาวินาศ (ดู ปฏิทินหลวง พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ผูเขียน : นายอดิศักด์ิ  ทองบุญ ภาคีสมาชิกประเภทปรัชญา สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา สํานัก

ธรรมศาสตรและการเมือง 
ท่ีมา : จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓๗, มิถุนายน ๒๕๓๗ 
 http://www.royin.go.th/TH/knowledge/detail.php?ID=632  
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209. ความสัมพันธในขอใดเปนความสัมพันธแบบปฐมภูมิ 
ก. ลูกพี่ กับ ลูกนอง   ข. พนักงานขาย กับ ลูกคา   
ค. พี่นองรวมบิดามารดา   ง. ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กับ นักเรียนเตรียมทหาร 
 
ตอบ ค. พ่ีนองรวมบิดามารดา  
ระบบความสัมพันธในสังคม 
1.ความสัมพันธแบบปฐมภูมิ เปนความสัมพันธท่ีเปนแบบใกลชิด สนิมสนม ไมมีกฎระเบียบตายตัว ระบบ

พึ่งพาอาศัยกันไมเปนทางการ มักใชกลุมคนจํานวนนอย เชน พอ แม พี่ นอง ครู เปนตน ลักษณะความสัมพัธน้ีมักจะ

พบในสังคมชนบท 
2.ความสัมพันธแบบทุติยภูมิ เปนความสัมพันธท่ีขึ้นอยูกับกฎระเบียบ เพื่อประโยชนของคนสวนใหญและเปน

ความสัมพันธแบบทางการเชน การติดตอราชการ , การสมัครเพื่อศึกษาตอ เปนตน ลักษณะความสัมพัธน้ีมักจะพบใน

สังคมเมือง 
ท่ีมา http://lawchula.blogspot.com/2008/11/blog-post_18.html  
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210. ความผิดลหุโทษหมายความวาอยางไร 
ก. ความผิดทางอาญา ซึ่งผูพิพากษาไดพิจารณาพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย ไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน

หน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
ข. ความรับผิดทางแพง ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ และผูพิพากษาเพียงนายเดียวก็มีอํานาจในการพิจารณา

พิพากษาคดีได  
ค. ความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 ง. ความผิดทางอาญา ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ีโจทกและจําเลยสามารถยอมความกันได  
 
ตอบ ค. ความผิดทางอาญา ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดท่ัวไป ประกอบดวย หมวดยอยๆ รวม ๙ หมวด คือ ๑. บทนิยาม ๒. การใช

กฎหมายอาญา ๓.โทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ๔. ความรับผิดในทางอาญา ๕.การพยายามกระทําความผิด ๖. 

ตัวการและผูสนับสนุน ๗. การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง ๘. การกระทําความผิดอีก ๙. อายุความ 
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติท่ีใชแก ความผิดลหุโทษ คือขอบังคับ หรือกฎเกณฑ ท่ีใชเฉพาะ บทบัญญัติ ในภาค ๓ 

ท่ีวาดวยเรื่อง ลหุโทษ 
คําวา “ลหุโทษ” หมายความวา โทษเบา, โทษไมรายแรง 
คําวา “ความผิดลหุโทษ” หมายความถึง ความผิด ซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกิน

หน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ. 
ท่ีมา http://www.thaijustice.com/manual_law/viewmanual.asp?bname=book1&fname=6.htm  
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211. เม่ือศาลพิพากษาใหลูกหนี้แพคดี ใครมีอํานาจยึดทรัพยสินของลูกหนี้มาชําระหนี้  
ก. เจาหนาท่ีตํารวจ ข. พนักงานอัยการ  ค. เจาพนักงานบังคับคดี ง. เจาหน้ีตามคําพิพากษา 
 
ตอบ ค. เจาพนักงานบังคับคดี 
คดีแพง คือ คดีท่ีคูความฝายหน่ึงฟองตอศาลเพื่อเรียกใหคูความอีกฝายหน่ึงชดใชคาเสียหายเปนตัวเงิน หรือให

กระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งหากศาลตัดสินใหฝายใดชนะแลวหากคูความฝายท่ีแพไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง

หรือคําพิพากษาของศาล จึงตองมีการบังคับใหปฏิบัติตาม คูความท่ีชนะคดีจะไปบังคับเองไมได แตจะตองกระทําโดยขอใหเจา

พนักงานท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ีไว ซึ่งก็คือ “เจาพนักงานบังคับคดี” โดยปจจุบันสังกัด “กรมบังคับคดี” 
ถาตองการใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินของคูความฝายท่ีแพคดีจะตองทําอยางไร? 
การท่ีจะขอใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพยให ทานตองเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการบังคับคดีไปพบเจา

พนักงานบังคับคดี ณ ท่ีทําการ ดวยดังน้ี 
1. กรณีจะยึดอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง 
- ตนฉบับเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เชน โฉนดท่ีดิน, น.ส.3 ก ,หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุดหรือเอกสารสําคัญของ

ท่ีดินอื่นๆ หากทานไมมีตนฉบับก็สงสําเนาฉบับท่ีเจาพนักงานรับรองความถูกตองได โดยไปขอคัดถายไดท่ีเจาพนักงานท่ีดิน 
แตตองรับรองไมเกิน 1 เดือน 

- สําเนาทะเบียนบานของลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือผูถือกรรมสิทธ์ิ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเปน

ปจจุบัน หรือท่ีเจาพนักงานรับรองไมเกิน 1 เดือน 
- แผนท่ีแสดงท่ีต้ังทรัพยท่ีทานจะยึดและการเดินทางไปยังท่ีต้ังทรัพยดังกลาว พรอมสําเนา 
- ภาพถายปจจุบันของทรัพยท่ีจะยึด และแผนผังโดยใหทานระบุขนาดกวางยาว และสภาพของทรัพย 
- ราคาประเมินท่ีดิน , สิ่งปลูกสราง หรือหองชุด ท่ีเจาพนักงานท่ีดินรับรองไมเกิน 1 เดือน หากไมมีก็ใหทานประเมิน

และรับรองราคาดังกลาว 
- เงินคาใชจาย ซึ่งทานตองทดรองจายไปกอนจํานวน 2,500 บาท ซึ่งเปนเงินคาใชจายท่ีจําเปนในการสงหมายแจง

การยึดใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบ และเปนคาใชจายในการประกาศขายทอดตลาด โดยทานจะไดรับคือเม่ือขายทอดตลาด

ทรัพยท่ียึดไดแลว 
2. กรณีจะยึดสังหาริมทรัพย เชน รถยนต สิ่งของเครื่องใชตางๆ ภายในบานท่ีเปนของลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
- เงินคาใชจาย จํานวน 600 บาท 
- หากสังหาริมทรัพยน้ันมีทะเบียน เชน ปน รถยนต ใบหุน ก็ใหทานสงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนหรือใบหุน ถา

ไมมีใหนําสงฉบับท่ีเจาพนักงานรับรองไมเกิน 1 เดือน 
- จัดเตรียมยานพาหนะท่ีจะนําเจาพนักงานบังคับคดีออกไปทําการยึดทรัพย ณ สถานท่ีท่ีจะยึดพรอมจัดเตรียมคนท่ี

จะไปชวยทานขนทรัพยสินท่ีจะยึดไปเก็บรักษาไวกอนการประกาศขายทอดตลาด ซึ่งจะตองเก็บรักษาไว ณ ท่ีรักษาทรัพยสิน

ของเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 
ท่ีมา http://www.miracleconsultant.co.th/node/113  
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212. ผูใดท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญา 
ก. พนักงานสอบสวน ข. พนักงานปกครอง ค. พนักงานพิทักษทรัพย ง. พนักงานราชทัณฑ 
 
ตอบ ค. พนักงานพิทักษทรัพย 
ประเภทของคดีอาญา 
1. คดีอาญาแผนดิน เปนคดีอาญาท่ีคูความตกลงยอมความกันไมได ถือเปนการกระทําผิดทางอาญาท่ีกระทบ

ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน เชน ความผิดตอความม่ันคงของรัฐ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอรางกาย 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ัวไป ความผิดท่ีรัฐเขาไปควยคุมการดําเนินการในกิจการท่ีสําคัญหรือรายแรง ไดแก การคา

ยาเสพติด การตัดไมทําลายปา การพนันเถื่อน หวยเถื่อน คอรรัปชั่น ซึ่งความผิดทางอาญาแผนดินสวนมากจะเกิดความ

เสียหายแกท้ังรัฐและประชาชนดวย 
2. คดีอาญาท่ียอมความกันได คือ การกระทําผิดอาญาท่ีไมกอผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนท่ัวไป แตเปนความผิดสวนตัวท่ีมีผลตอผูถูกกระทําโดยเฉพาะ ซึ่งเทาท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาวา

ยอมความกันได ก็มีหลายประการ  
ข้ันตอนการดําเนินคดีอาญา 

1. ชั้นพนักงานสอบสวน 
2. ชั้นพนักงานอัยการ 
3. ชั้นศาล 
4. ชั้นราชทัณฑ 
 ท่ีมา และอานเพ่ิมเติมท่ี http://trang.police.go.th/trang003.html  
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213. มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักด์ิเดชซ้ือน้ําตาลทราย 5 ถุง ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จากหางสะดวกซ้ือ

แหงหนึ่ง แตเม่ือกลับไปบานและทดสอบช่ังน้ําหนักใหม ปรากฏวามีน้ําตาลทราย 2 ถุง มีน้ําหนักเพียง  0.8 

กิโลกรัมเทานั้น มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักด์ิเดชตองการรักษาสิทธิของตน จะตองนําเร่ืองและหลักฐาน

ไปรองเรียนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงหนวยงานใด  
ก. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ข. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ค. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ง. กรมการคาภายใน 
 
ตอบ ก. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
สคบ.หรือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การคุมครองผูบริโภค และรับรองเรียนในความไมเปนธรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูบริโภค  
สคบ. ชวยเหลือผูบริโภคไดอยางไร 
• รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผู

ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาดําเนินการตอไป ผูบริโภคทุกทานท่ีถูกเอารัดเอา

เปรียบหรือไดรับอันตรายจากสินคาหรือบริการใด สามารถรองเรียนมาท่ี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
การรองเรียน หรือการชวยกันสอดสองและแจงมายังสํานักงานฯ น้ันเปนสิทธิท่ี ผูบริโภคพึง กระทําได 

นอกจากน้ันยังเปนการกระตุนเตือนใหผูประกอบธุรกิจไดสํานึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภคไดบาง และ

ประการสําคัญก็คือ เปนการชวย ใหสํานักงานฯ ทราบปญหาของผูบริโภคและดําเนินการชวยเหลือไดเต็มท่ี ซึ่งในการ

ชวยเหลือผูบริโภคในดานน้ี สํานักงานฯ มี สายงานท่ีรับผิดชอบอยูโดยตรง คือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา กอง

คุมครองผูบริโภคดานฉลากและ กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา โปรดระลึกอยูเสมอวาทานไมจําเปนตองอดทนตอ

ความไมปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบ จากผูประกอบธุรกิจอีกตอไป ผูบริโภคทุกทานมีสิทธิท่ีจะไดรับความ

คุมครอง 
• ติดตาม และสอดสองพฤติกรรม พฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการ

ละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมี การทดสอบหรือพิสูจนสินคา หรือบริการใดๆตามที่เห็นสมควรและจําเปน เพื่อ

คุมครองสิทธิของผูบริโภค ท้ังน้ี เพราะในปจจุบันมีการเสนอสินคาหรือบริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจํานวนมากและ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยใชวิธีการและเทคนิคใหมๆ ในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพ่ือสงเสริมการขาย โดยท่ัวไป

ผูบริโภคไมอาจทราบภาวะตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคา ของสินคาหรือบริการน้ันๆ ไดอยางถูกตอง 

สํานักงานฯ จึงตองมีบทบาทในการติดตามและสอดสอง พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ และดําเนินการทดสอบหรือ

พิสูจนในบางคร้ัง เปนการชวยเหลือ ผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมตามสมควร 
• สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษาและ

หนวยงานอื่น เพื่อท่ีจะไดดําเนินการชวยเหลือ ผูบริโภคไดตรงกับปญหาและความตองการ ตัวอยางในการดําเนินการใน

ขอท่ีผานมาไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชยาปราบศัตรูพืชและการสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

เปนตน 
• สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายท่ีอาจไดรับจากสินคาหรือบริการผูบริโภคควรจะได เรียนรูและเขาใจปญหา

ตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเลี่ยง เพื่อท่ีจะไดสามารถคุมครองตนเองในเบ้ืองตนกอนนอกเหนือจากความชวยเหลือ
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จากรัฐบาลการสงเสริมและการสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ อันหน่ึงของ

สํานักงานฯ 
• ดําเนินการเผยแพรวิชาการ ใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพื่อสรางนิสัยในการบริโภคท่ีเปนการ

สงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากร ของชาติใหเปนประโยชนมากท่ีสุด โดยสํานักงานฯ มีสายงานท่ีทําหนาท่ี

รับผิดชอบงานดานน้ีโดยตรงคือ กองเผยแพรและ ประชาสัมพันธ ดําเนินการเผยแพรความรู ทางวิชาการในดานตางๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค ท้ังทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อยูเปนประจํา นอกจากน้ันยังมีเอกสาร บทความ 

ขาวสาร จากสํานักงานฯ แจกฟรีแกผูสนใจอีกดวยเปนการสงเสริม ใหผูบริโภคมีความรูพื้นฐานในดานตางๆ อยางกวางๆ 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเผยแพรความรูของสํานักงานฯ น้ันสวนใหญจะเสนอสาระประโยชนดวยถอยคําและภาษา

ท่ีเขาใจงายแตแฝง ความรูทางวิชาการไว 
• ประสานงานกับสวนงานราชการ หนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสงเสริม หรือ

กําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอุปโภคบริโภค สคบ. มีสายงานรับผิดชอบใน

ดานน้ีคือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา กองคุมครองผูบริโภคดานฉลากและกองคุมครอง ผูบริโภคดานสัญญา 

ทํางานประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย และเปนธรรมจาก

การซื้อสินคาหรือบริการ ดังน้ี  
- สินคาท่ีเปนอันตราย เชน อาหารผสมสียอมผา อาหารไมบริสุทธ์ิ  
- สินคาท่ีไมปลอดภัย เชน พืชผลไมซึ่งมียาปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู จะประสานงานกับกระทรวง

สาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามท่ี

เห็นสมควร  
- สินคาท่ีไมไดคุณภาพมาตรฐาน เชน นํ้ามันปลอมปน สินคาเลียนแบบ  
- สินคาท่ีไมเปนธรรม เชน ขายสินคาเกินราคา สินคาท่ีมีปริมาณไมตรงตามมาตราชั่ง ตวง วัด จะประสานงาน

กับกรม การคาภายในกรมทะเบียนการคาและเจาหนาท่ีตํารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจออก

ดําเนินการตรวจสอบ จับกุมและดําเนินคดี  
- บริการท่ีเอาเปรียบผูบริโภค สินคาหรือบริการท่ีโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความเปนจริง สินคาท่ีแสดงฉลาก 

หลอกลวงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะกําหนดมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาหรือบริการเหลาน้ีดวย

และสํานักงานฯ ก็มีหนาท่ีติดตามสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ เหลาน้ันอยูเสมอ 
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมายท่ีสําคัญและเปนประโยชน

อยางยิ่งคือการแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีอาจกอใหเกิด ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของ

ผูบริโภค โดยอาจระบุชื่อสินคาหรือบริการหรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได นอกจากน้ันยังมีการประสานงานเรงรัด

พนักงานเจาหนาท่ีสวนราชการหรือ หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หรือ

กลาวงายๆ คือ เปนตัวแทนของผูบริโภค คอยประสานงานเรงรัดใหหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ ดําเนินการ เพื่อ

คุมครองประโยชนสุขของผูบริโภค ประการสุดทายท่ีสําคัญคือสํานักงานฯ ยังมีกองนิติการซึ่งรับผิดชอบใน ดาน

กฎหมายสามารถจะดําเนินการคดีเพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ ผูบริโภคในศาลตามท่ีคณะกรรมการ 

มอบหมายและฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคท่ีรองขอไดดวย 
ท่ีมา http://www.ocpb.go.th/  
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214. เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกาวหนาอยางรวดเร็วต้ังแตชวงเวลาใดและโดยนโยบายใด 
ก. ปลายทศวรรษ 1950 กาวประโดดไปขางหนา ข. ตนทศวรรษ 1960 จัดต้ังคอมมูน 
ค. ปลายทศวรรษ 1970 เปดประเทศ  ง. ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย 
 
ตอบ ง. ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย 
นโยบาย “Four Modernization : สี่ทันสมัย : เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” เปนของทานเต้ิง เสี่ยว ผิง แหงประเทศจีน 
เปาหมายของนโยบาย 4 ทันสมัย คือการพัฒนาจีนใหเปนประเทศสังคมนิยมท่ีทันสมัย  
ในระยะสั้นนโยบายสี่ทันสมัยดูจะประสบความสําเร็จท่ีนาต่ืนตา ชาวนามีรายไดดีขึ้น กรรมกรก็เชนกัน การ

ผลิตก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิม การเปลี่ยนแปลงทางดานความสัมพันธทางการผลิตอาจสงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองความเปนประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมกรรมกรใน

โรงงานมีอิสระเสรีและบทบาทมากข้ึนในการตัดสินใจรวมกับผูจัดการของโรงงานในการผลิต ชาวนาก็มีอิสระในการ

ตัดสินใจดานการผลิตมากขึ้น ความอิสระในการประกอบการภายใตโครงสรางสังคมนิยม อาจนําไปสูประชาธิปไตยแบบ

สังคมนิยม คือการมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑกติกาอยูรวมกันดวยระบบกฎหมายท่ีชัดเจน รวมทั้งการแบงงานที่

ชัดเจนกวาเดิมระหวางพรรค ฝายบริหารหรือรัฐบาล สภาประชาชน ศาล รวมท้ังการสนับสนุนใหประชาชนกลาริเริ่มใน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ท่ีไมขัดตอระบบสังคมนิยมเกินไปนัก 
ในขณะเดียวกัน นโยบายสี่ทันสมัยอาจกอใหเกิดปญหาหลายประการในระยะยาว เชน 
1. ปญหาเงินเฟอ รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะลดการ subsidize สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนเชน นํ้ามันพืช ขาว 

เพราะรัฐไมอาจแบกรับภาระไดอีกตอไป รัฐคงปลอยใหราคาสินคาเหลาน้ีลอยตัวตามสภาพท่ีเปนจริงของความตองการ 

ลักษณะดังกลาวอาจทําใหสินคาเหลาน้ีมีราคาสูงขึ้นจนอาจทําใหประชาชนท่ีมีรายไดคงท่ีไมพอใจ 
2. ปญหาความแตกตางเหลือมล้ําระหวางครอบครัวในชนบท ระบบความรับผิดชอบในการผลิตภาคเกษตร ทํา

ใหครอบครัวชาวนาท่ีขยันขันแข็ง หรือมีแรงงานมากสามารถผลิตไดมากกวาโควตาท่ีกําหนดในสัญญา ทําใหมีรายไดมาก

ขึ้น ความแตกตางทางดานรายไดอาจนําไปสูการเห็นแกตัวมากขึ้น ความไมพอใจในความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมอาจเปน

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความแตกแยกขัดแยงในสังคมก็ได 
3. ปญหาความแตกตางทางรายไดระหวางอาชีพการปฏิรูปในภาคเกษตรกรของนโยบาย 4 ทันสมัย ชวยให

เกษตรกรมีรายไดดีขึ้น บางครอบครัวหรือบางหมูบานอาจม่ังค่ัง ในขณะท่ีเจาหนาท่ีพรรค หรือรัฐบาลซึ่งไดรับเงินเดือนท่ี

คงท่ีไมมีโอกาสหา “ลําไพ” อื่น ๆ และไมสามารถม่ังค่ังไดเหมือนชาวนา ความแตกตางทางรายไดดังกลาวอาจเปน 

“ระเบิดเวลา” ท่ีคอยการระเบิดอยูก็เปนไดในอนาคต  
4. ปญหาความแตกตางระหวางเขตที่มีการลงทุนสูงกับเขตท่ีมีการลงทุนตํ่า หรือไม มีการลงทุน ในปจจุบันน้ี

การลงทุนทางดานตาง ๆ มักอยูในบริเวณมณฑลชายฝงทะเล ซึ่งมีการคมนาคมขนสงสะดวก รายไดของประชาชนใน

มณฑลเหลาน้ีจะสูงกวาในมณฑลที่อยูลึกเขาไป ซึ่งไมคอยมีการลงทุน ความแตกตางเหลื่อมล้ําในรายไดและชีวิตความ

เปนอยูระหวางมณฑลอาจนําไปสูความตึงเครียดและขัดแยงทางการเมืองในอนาคต 
รูสึกวาทางฝายจีนก็ตระหนักดีถึงปญหาและไมกลัวปญหาเทาไรนัก โดยเชื่อวาจะสามารถแกไขได ในปจจุบันน้ี 

จีนยอมใหมีความแตกตางหรือความม่ังค่ัง โดยหวังวาความแตกตางน้ีจะเปนเครื่องกระตุนใหครอบครัวอื่น ๆ เอาอยาง

หรือขยันขันแข็ง หรือทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจโดยสวนรวมดีขึ้น สําหรับขาราชการซึ่งมีเงินเดือน

ประจําน้ัน รัฐบาลอาจเพิ่มคาครองชีพให เพื่อชวยใหมีชีวิตท่ีดีพอควร และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมณฑลท่ีรํ่ารวย

ชวยเหลือมณฑลท่ีลาหลังหรือดอยพัฒนา 
ท่ีมา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=781b9121914fee33  
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215. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ท่ีเร่ิมปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 นั้น เกิดจากเหตุผลใด  
ก. การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา 
ข. การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และอินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต 
ค. การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
ง. การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก – โรมันท่ีคนในยุคกลางปดบัง 
 
ตอบ ค. การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
การสํารวจเสนทางเดินเรือทะเลและการคนพบดินแดนโลกใหม มีสาเหตุเกิดจากชาติในยุโรปสวนใหญตางไม

พอใจท่ีพอคาอิตาลี เปนผูควบคุมเสนทางในทะเลเมดิเตอรเรเนียนและผูกขาดการคากับชาติอื่น ๆ ในเอเชียไวไดเกือบ

หมด จึงตองการสํารวจหาเสนทางเดินใหมเพื่อติดตอกับเอเชียโดยตรง 
คริสตโตเฟอร โคลัมบัส ชาวอิตาลี รับใชพระเจาแผนดินสเปน ไดสํารวจเสนทางเดินเรือทางทะเลจนคนพบโลก

ใหมหรือทวีปอเมริกา ในป ค.ศ.1492 และยังมีนักสํารวจท่ีมีชื่อเสียงอีกหลายคน เชน แมกเจนแลน บัลบัว ฯลฯ บางที

จึงเรียกยุคน้ีวา “สมัยแหงการคนพบ” (Age of Discovery) 
ท่ีมา http://school.obec.go.th/saod_rs/p001/p06.pdf  
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216. นักคิดคนสําคัญ คือ โคเปอรนิคัส, เคปเลอร, เดสการต มีความสําคัญตออารยธรรมโลกในประเด็นใด 
ก. เปนผูบุกเบิกการพื้นฟูศิลปวิทยาการ  ข. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร  
ค. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ง. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติเกษตรกรรม 
 

ตอบ ข. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร  
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร คือ การพัฒนาความเจริญกาวหนาในวิทยาการขอโลกตะวันตก ในคริสตศตวรรษท่ี 

17 มีการคนควางแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โลก และจักรวาล ทําใหความรูทางวิทยาศาสตรเจริญรุงเรือง 

เปนผลใหชาติตะวันตกพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
1 การฟนฟูศิลปวิทยาการ ทําใหมนุษยเชื่อม่ันในความสามารถของตน มีอิสระทางความคิด หลุดพนจากอิทธิพล

การครอบงําของคริสตจักร และมุงม่ันท่ีจะเอาชนะธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของตนใหดีขึ้น 
2 การพัฒนาเทคโนโลยีในดินแดนเยอรมันตอนใต โดยเฉพาะการประดิษฐเครื่องพิมพแบบใชวิธีเรียงตัวอักษร

ขอกูเตนเบิรก ในป ค.ศ.1448 ทําใหสามารถพิมพหนังสือเผยแพรความรูตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 
3 การสํารวจทางทะเลและการติดตอกับโลกตะวันออก ต้ังแตคริสตสตวรรษท่ี 16 เปนตนมาทําใหอารยธรรม

ความรูตาง ๆ จากจีน อินเดีย อาหรับ และเปอรเชีย เผยแพรเขามาในสังคมตะวันตกมากขึ้น 
ความสําคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
1. ทําใหมนุษยเชื่อม่ันในสติปญญาและความสามารถของตน เชื่อม่ันในความมีเหตุผล และนําไปสูการแสวงหา

ความรูโดยไมมีสิ้นสุด 
2. กอใหเกิดความรูและความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ และทําใหวิทยาศาสตรกลายเปนศาสตรท่ีมี

ความสําคัญ โดยเนนศึกษาเร่ืองราวของธรรมชาติ 
3. ทําใหเกิดการคนควาทดลองและแสวงหาความรูดานตาง ๆ ซึ่งนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ อยาง

ตอเน่ือง และเปนพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยตอมา 
4. ทําใหชาวตะวันตกมีทัศนคติเปนนักคิด ชอบสังเกต ชอบซักถาม ชอบคนควาทดลอง เพื่อหาคําตอบ และนํา

ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรในระยะแรก เปนการคนพบความรูทางดาราศาสตร ทําใหเกิดคําอธิบายเกี่ยวกับ

ปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งเปนการทาทายความเชื่อด้ังเดิมของคริสตศาสนา สรุปไดดังน้ี 
1.การคนพบทฤษฎีระบบสุริยจักรวาลของนิโคลัส (Nicholaus Copernicus) ชาวโปแลนด ในตนคริสตศตวรรษ

ท่ี 17 สาระสําคัญ คือ ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะหดวงอ่ืน ๆ โคจรโดยรอบ 
ทฤษฎีของโคเปอรนิคัสขัดแยงกับหลักความเชื่อของคริสตจักรอยางมากท่ีเชื่อวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล 

แมจะถูกประณามอยางรุนแรง แตถือวาความคิดของโคเปอรนิคัสเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ทําให

ชาวตะวันตกใหความสนในเรื่องราวลี้ลับของธรรมชาติ 
2. การประดิษฐกลองโทรทรรศน (Telescope) ของกาลิเลโอ (Galileo Galilei) ชาวอิตาลีในป ค.ศ. 1609 

ทําใหความรูเรื่องระบบสุริยจักรวาลชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ไดเห็นจุดดับในดวงอาทิตยไดสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาว 

และไดเห็นพื้นขรุขระของดวงจันทร เปนตน 
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3. การคนพบทฤษฎีการโคจรของดาวเคราะห ของโจฮันเนส เคปเลอร (Johannes Kepler) ชาวเยอรมัน ใน

ชางตนคริสตศตวรรษท่ี 17 สรุปไดวา เสนทางโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยเปนรูปเขหรือรูปวงรี มิใชเปนวงกลม

ตามทฤษฎีขอโคเปอรนิคัส 
การเสนอวิธีสรางความรูแบบวิทยาศาสตร   
ในชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 17 มีนักคณิตศาสตร 2 คน ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีสรางความรูเพื่อ

การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร สรุปไดดังน้ี 
1. เรอเนส เดสการตส (Rene Descartes) ชาวฝรั่งเศส และเซอร ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) 

ชาวอังกฤษ ไดรวมกันเสนอหลักการใชเหตุผล วิธีการทางคณิตศาสตร และการคนควาวิจัยมาใชตรวจสอบขอเท็จจริง

และการแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร 
2. ความคิดของเดสการตส เสนอวาวิชาเรขาคณิตเปนหลักความจริง สามารถนําไปใชสืบคนขอเท็จจริงทาง

วิทยาศาสตรได ซึ่งไดรับความเชื่อถือจากนักวิทยาศาสตรในสมัยตอมาเปนอยางมาก 
3. ความคิดขอเบคอน เสนอแนวทางการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยใช “วิธีการทางวิทยาศาสตร” เปน

เครื่องมือศึกษา ทําใหวิทยาศาสตรไดรับความสนใจอยางกวางขวาง 
การจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ   
1. การเสนอทฤษฏีการศึกษาคนควาดวย “วิธีการทางวิทยาศาสตร” ทําใหเกิดความต่ืนตัวในหมูปญญาชนของ

ยุโรป มีการจัดต้ังสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้นในประเทศตาง ๆ หลายแหง ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 17 เพื่อ

สนับสนุนงานวิจัย การประดิษฐอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ทําให

วิทยาศาสตรเจริญกาวหนาโดยลําดับ  
2. ความรวมมือระหวางนักวิทยาศาสตรกับนักประดิษฐนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐตาง ๆ มากมาย ความรูทาง

วิทยาศาสตรจึงเปนรากฐานของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ  จึงมีผูกลาววากรปฏิวัติวิทยาศาสตรในคริสตศตวรรษ

ท่ี 17 เปนยุคแหงอัจฉริยะ (The Age of Genius) เพราะมีการคนพบความรูทางวิทยาศาสตรใหม ๆ  เกิดขึ้นมากมาย 
การคนพบ “กฎแหงความโนมถวง” ของนิวตัน   
1. การคนพบความรูหรือทฤษฎีใหมของ เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรชาว

อังกฤษ ในตอนปลายคริสตสตวรรษท่ี 17 มี 2 ทฤษฏี คือ กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแหงความโนมถวง  
2. ผลจากการคนพบทฤษฏีท้ังสองดังกลาว ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดโลกและดาว

เคราะหจึงหมุนรอบดวงอาทิตย และดวงจันทรจึงหมุนรอบโลกไดโดยไมหลุดจากวงโคจร และสาเหตุท่ีทําใหวัตถุตาง ๆ 

ตกจากท่ีสูงลงสูพื้นดินโดยไมหลุดลอยไปในอวกาศ  
3. ความรูท่ีพบกลายเปนหลักของวิชากลศาสตร ทําใหนักวิทยาศาสตรเขาในเร่ืองราวของเอกภพสะสาร 

พลังงาน เวลา และการเคลื่อนตัวของวัตถุในทองฟา โดยใชความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรชวยคนหาคําตอบ 
ผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร ในคริสตศตวรรษท่ี 17 
1, การปฏิวัติวิทยาศาสตรเปนสาเหตุผลักดันใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษท่ี 18 ทําให

ประเทศตาง ๆ ในยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก 
2. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรทําใหเกิด “ยุคภูมิธรรม” หรือ “ยุคแหงการรูแจง” ทําใหชาวตะวันตกเชื่อม่ันใน

เหตุผล ความสามารถ และภูมิปญญาของตน เชื่อม่ันวาโลกจะกาวหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง มีความม่ันในวาจะ

สามารถแสวงหาความรูตอไปไมมีวันสิ้นสุด โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาของตน 
ท่ีมา http://school.obec.go.th/saod_rs/p007/p02.doc  
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217. บุคคลใดเปนผูสรางแนวคิดเกี่ยวกับ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" เปนสถาบันหลักของประเทศ 
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ข. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม   ง. คณะราษฎร  
 
ตอบ ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
รัฐนิยม เปนนโยบายของรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อปลุกระดมความรักชาติและปรับปรุง

วัฒนธรรมใหเหมือนอารยประเทศ โดยออกประกาศท้ังหมดสิบสองฉบับ คือ 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 1 : เร่ืองการใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 

2482 
วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2482 ใหเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” ตามท่ีเรียกขานประชาชนวาคน

ไทย ชื่อประเทศก็ควรเรียกวาประเทศไทย 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 2 : ประกาศไมใหคนไทยประพฤติตนเปนตัวแทนของตางชาติ และไมใหขายท่ีดินใหตางชาติ 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 3 : เร่ืองการเรียกคนในประเทศวา “คนไทย” แมมีเชื้อสายอื่นก็ใหถือวามีสัญชาติไทย มิให

แบงแยก เปนความตอเน่ืองจากรัฐนิยมแบบแรก น่ันคือการเรียกชื่อวา “ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต ไทยอิสลาม” ให
เรียกวา “ไทย” โดยรวมเพื่อขจัดความแตกตาง ซึ่งกําหนดใหเลิกเรียกชื่อชาวไทยโดยใชชื่อไมตองตามเชื้อชาติ และนิยม

ของผูเรียก แตใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยท้ังมวลโดยไมแบงแยก ท้ังน้ีรัฐบาลมุงหมายเพื่อสงเสริมความเปนปก

แผนดินม่ันคงของประเทศและความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติไทยท่ัวทุกภาคของประเทศ 

กลาวไดนับวานับเปนครั้งแรกท่ีมีการประกาศอยางเปนทางการวา “ชาวไทยมุสลิม” เปนคนไทยเชนเดียวกับคนไทยท่ัวไป
ชนผืนแผนดินไทย มีขอความวาดวยรัฐบาลเห็นวา “การเรียกวาไทย” บางสวนไมตองตามช่ือเชื้อชาติ และความนิยมของ

ผูถูกเรียกก็ได การเรียกชื่อแบงแยกคนไทยออกเปนหลายพวก หลายเหลา เชน ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต และไทย

อิสลาม ก็ดีไมสมควรแกสถานของประทศไทย ซึ่งเปนอันดับหน่ึงอันเดียวกันจะแบงแยกมิไดจึงประกาศไวในรัฐนิยมไว 

ดังน้ี 1 ใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใชชื่อท่ีไมตองตามเชื้อชาติและความนิยมของผูเรียก 2 ใหใชคําวา ไทย แกชาวไทย

ท้ังมวลโดยไมแบงแยกรัฐนิยมฉบับน้ี ซึ่งกําหนดใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใช ชื่อท่ีไมตองตามเชื้อชาติและความนิยม

ของผูถูกเรียก แตใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยท้ังมวล โดยไมแบงแยก ท้ังน้ีโดยรัฐบาลมุงหมายเพ่ือสงเสริมความเปน

ปกแผนม่ันคงของประเทศและ ความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชนชาติไทยท่ัวทุกภาคของประเทศ

24 กลาว ไดวานับเปนครั้งแรกท่ีมีการประกาศอยางเปนทางการวาชาวไทยมุสลิมเปนคนไทยเชนเดียวกับ คนไทยท่ัวไป

ชนผืนแผนดินไทย 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 4 : เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 5 : เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภค บริโภคท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 6 : เรื่องทํานอง และเน้ือรองเพลงชาติ 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 7 : เรื่องชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 8 : เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 9 : เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาท่ีพลเมืองดี ซึ่งกําหนดใหชนชาติไทย ถือเปนพลเมืองดีท่ี

จะตองศึกษาใหรูหนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติอยางนอยตองใหอานออก เขียนได และถือเปนหนาท่ีท่ีสําคัญในการ
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ชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูงใหพลเมืองท่ียังไมรู ภาษาไทยหรือยังไมรูหนังสือไทยใหรูภาษาไทยหรือหนังสือไทยจน

อานออกเขียนได ท้ังน้ีเพื่อ ไมใหเกิดความแตกแยกและความแตกตางของทองท่ีถิ่นกําเนิด 
รัฐนิยม ฉบับท่ี10 : เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย : กําหนดใหคนไทยตองแตงกายตามท่ีรัฐบาล

กําหนดไววาเปนสุภาพชน เชน ผูชายสวมหมวกใสเสื้อชั้นนอกคอเปดหรือปด สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเทา

หุมสนและหรือหุมขอ และถุงเทา สวนผูหญิงก็ตอง สวมหมวก ใสเสื้อนอกคลุมไหล สวมผาถุง ใสรองเทาหรือหุมสน

และถุงเทา เปนตน 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 11 : เร่ืองกิจประจําวันของคนไทย ( ประกาศเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2484 ) โดยชนชาติไทย

พึงบริโภคอาหารใหตรงเวลา ไมเกินวันละ 4 ม้ือ และนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงตองมุงม่ันทํางาน พักกลางวันไมเกิน 1 

ชั่วโมง มีเวลาทําสวนครัว เลี้ยงสัตว ปลูกตนไม ท้ังชําระรางกายแลวจึงรับประทานอาหารวาง ในเวลากลางคืนก็ควรใชใน

การพบปะสนทนาในครอบครัว มิตรสหาย ท้ังใชศึกษาหาความรู หรือในการมหรสพ สวนวันหยุดก็ควรใชใหเปน

ประโยชน ตอรางกายและจิตใจ เลนกีฬา พักผอน ทําบุญ ฟงเทศน เปนตน 
รัฐนิยม ฉบับท่ี 12 : เรื่องการชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ ประกาศเม่ือวันท่ี 24 

มกราคม 2485 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/รัฐนิยม 
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218. นโยบายท่ีคณะราษฎรประกาศใชในการปกครองประเทศเพ่ือแสดงความเปนประชาธิปไตย เรียกวาอะไร 
ก. สมุดปกขาว  ข. สมุดปกเหลือง  ค. หลัก 6 ประการ ง. ธรรมนูญการปกครอง  
 
ตอบ ค. หลัก 6 ประการ 
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ปรากฏอยูในประกาศคณะราษฎร ฉบับท่ี ๑ และถือเปนนโนบายของคณะกรรมการ

ราษฎรชุดแรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศสยาม ซึ่งนําโดยพระยามโนปกรณนิติธาดา คณะกรรมการราษฎรคณะน้ี ไมมี

การแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอสภาแตไดถือเอาหลัก 6 ประการของคณะราษฎรท่ีไดใหสมาชิกสภาปฏิญาณตนตอ

สภากอนเขารับหนาท่ีน้ันเปนนโยบายของรัฐบาล 
หลัก 6 ประการของคณะราษฎรซ่ึงสรุปคําใจความหลักไดวา "เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ 

การศึกษา" น้ี ไดถูกอางอิงหลายครั้งในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และรัฐพิธีในสมัยน้ัน 
โดยในทางสถาปตยกรรมน้ัน เชนท่ีพบในรูปแบบของเสา 6 ตนในอาคารหรือซุมตาง ๆ บัวกลุม 6 ชั้นท่ีเจดียวัดพระศรี

มหาธาตุ บางเขน (ตางจากการทําบัวกลุมของเจดียตามประเพณี ท่ีตองเปนเลขค่ีเพื่อใหเปนมงคล) หรือการออกแบบปอมกลางของ

อนุสาวรียประชาธิปไตยใหมีประตู 6 ชองและพระขรรค 6 เลม 
ในทางศิลปกรรมน้ัน เชนท่ีพบในงานประติมากรรมชื่อ เลี้ยงชางนอยดวยออยหก ของ ผิว ทิมสา ท่ีเปนรูปแมชางเอางวง

รัดออย 6 ทอนอยู โดยมีลูกชางหลายตัวอยูรอบ ๆ สื่อถึงประเทศไทยท่ีจะเติบโตขึ้นดวยหลัก 6 ประการ หรือรูปปน หลักหกยก

สยาม โดย อินตา ศิริงาม ซึ่งท้ังสองชิ้นน้ี ไดรับรางวัลใน "การประกวดประณีตศิลปกรรม" พ.ศ. 2480 ซึ่งจัดขึ้นในงานฉลอง

รัฐธรรมนูญ 
สวนในรัฐพิธีสมัยน้ัน ก็นิยมการประดับธง 6 ผืนพรอมกับประดับพานรัฐธรรมนูญ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจะสื่อถึงรัฐธรรมนูญ

และหลัก 6 ประการ 
หลัก 6 ประการสามารถประมวลไดดังน้ี 
1. จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในบานเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวใหม่ันคง 
2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม จะพยายามหางานใหราษฎรทําโดยเต็ม

ความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 
4. จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนท่ีเปนอยู) 
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสสระ เม่ือเสรีภาพน้ีไมขัดตอหลัก 4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน 
6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/หลัก_6_ประการของคณะราษฎร 
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219. แผนพัฒนาในขอใดที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยมากท่ีสุด 
ก. แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ   ข. แผนปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ 
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ง. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแหงชาติ 
 
ตอบ ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาท่ีและภารกิจหลักท่ีสําคัญ คือ การจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504-2509 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2510-2514 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2515-2519 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2520-2524 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525-2529 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2530-2534 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2535-2539 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 
ท่ีมา www.nesdb.go.th  
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220. แนวคิดใดของจอหน ลอค ท่ีถือวาเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 
ก. เจตจํานงรวมของประชาชน คือ อํานาจสูงสุดในการปกครอง  
ข. การแบงแยกอํานาจในการปกครองเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมือง  
ค. หลักของการปกครอง คือ กฎหมายท่ีใหความเสมอภาคแกทุกชนชั้น  
ง. ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให  
 
ตอบ ง. ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายในขอบเขตท่ีประชาชนมอบให  
จอหน ล็อค (John Locke) นักปรัชญาชาวอังกฤษ หน่ึงในผูกอต้ังปรัชญาสํานัก ประสบการณนิยม 

(Empiricism) เกิดท่ีเมืองซอมเมอรเซ็ต (Somerset) ทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ บิดาเปนทนายความ ล็อคได

เรียนหนังสือท่ีโรงเรียนของชนชั้นสูงท่ีกรุงลอนดอน และจบแพทยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด เร่ิมทํางานวิจัยทางการ

แพทยรวมทีมกับ เอิรล แหง ชาฟทสเบอรี (Anthony Ashley-Cooper, 1st Earl of Shaftesbury) เม่ือชาฟทสเบอ
รีไดเปน Lord Chancellor ก็ชักชวนล็อคมาทํางานการเมืองดวย เขาจึงไดพัฒนาความคิดทางดานปรัชญาการเมือง 

และเขียนบทความลงหนังสือในระยะน้ี โดยเฉพาะเรื่อง "สิทธิตามธรรมชาติ” (Natural Right) ของมนุษย ซึ่งล็อคเชื่อ
วามนุษยเกิดมาเปนคนดี มีความอิสระอยางเทาเทียมกัน แตเม่ือมาอยูรวมกันเปนสังคมใหญ ๆ จึงเกิดความขัดแยงและ

วุนวาย มนุษยจึงตองทํา "สัญญาประชาคม“(Social Contract) อันเปนตนกําเนิดของ "รัฐ", "กฎหมาย" และ "องค

อธิปตย" โดยยอมสละสิทธิตามธรรมชาติใหรัฐเปนผูดูแล จัดระเบียบสังคมใหเรียบรอย ใหเปนไปตามเจตนารมยของ

ประชาชน หากรัฐไมทําตามน้ัน ประชาชนก็อาจเรียกคืนอํานาจได ล็อคเปนนักปรัชญาคนสําคัญแหงสํานัก “ประสบการณ
นิยม” หรือ "ประจักษนิยม” ซึ่งเชื่อวา ความรูทุกอยางจะตองไดมาจากประสบการณ เขาบอกวาจิตของเด็กเกิดใหม

เปรียบเสมือน “กระดาษท่ียังวางเปลา” ("blank slate" หรือ "tabula rasa") จนกวาประสบการณจะไดบันทึกอะไรลง
ไป ความคิดของล็อคมีอิทธิพลอยางมากตอพัฒนาการของ ญาณวิทยา (epistemology) ปรัชญาการเมือง (political 
philosophy) กฎหมาย การปฏิวัติอเมริกัน และเปนพื้นฐานของกฎหมายอเมริกัน นับวาล็อคเปนนักปรัชญาที่มีอิทธิพล

มากท่ีสุดแหงยุคแสงสวางทางปญญา (Enlightenment) ล็อคเสียชีวิตในวันท่ี 28 ตุลาคม 2247  
ท่ีมา http://guru.sanook.com/history/topic/2411/วันเกิด_จอหน_ล็อค_นักปรัชญาชาวอังกฤษ/ 
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221. องคกรใดมีหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดการใหมีการออกเสียงประชามติตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ  ข. ศาลปกครอง  ค. กระทรวงมหาดไทย ง. คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 
ตอบ ง. คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ความหมายของการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนดวยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อ

ตัดสินใจวา จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติ หรือ

กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กอนท่ีจะนํามติหรือการตัดสินใจน้ันออกเปนกฎหมายหรือนําไปปฏิบัติเพื่อบังคับใชเปน

การท่ัวไป 
การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• การออกเสียงประชามติครั้งน้ีเปนการออกเสียงเพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญท่ีสภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางขึ้นท้ังฉบับ 
• การกําหนดวันออกเสียงประชามติตองไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ีสภารางรัฐธรรมนูญได

เผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทราบ และวันออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
• หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามท่ีสภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด 
• ผลการออกเสียงประชามติใหถือเสียงขางมากของผูออกเสียงประชามติ หากเสียงขางมากเห็นชอบใหนําราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาบังคับใช ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

และประกาศบังคับใช แตหากเสียงขางมากไมเห็นชอบ ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ

รวมกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีไดเคยประกาศใชมาแลวฉบับใดฉบับหน่ึงมาปรับปรุงให

แลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ 
หลกัเกณฑและวิธีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• กําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเผยแพร

กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
• ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปดวยความสุจริต

และเท่ียงธรรมตามท่ีสภารางรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
• ใหสภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ 
• การออกเสียงประชามติใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
• ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง 
• ใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยออกเสียง และถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิแตละหนวย จํานวน ๘๐๐ คน เปน

ประมาณ 
• กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง ประกอบดวย 

- มีสัญชาติไทย (แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป) 
- มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการออกเสียง และ 
- มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตออกเสียงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับถึงวันออกเสียงประชามติ 
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• กําหนดลักษณะบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิออกเสียง ไดแก บุคคลท่ี 
- วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
- เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
- ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 ท่ีมา http://www.ect.go.th/thai/referendum/referendum.html  
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222. ขอใดคือเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดในการพิจารณาวาการปกครองในประเทศใดเปนประชาธิปไตย 
ก. มีรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีของประชาชนไวอยางชัดเจน 
ข. มีการเลือกต้ังท่ีโปรงใส ปราศจากการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 
ค. มีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
ง. มีรัฐบาลท่ีรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
 
ตอบ ค. มีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองท่ีประชาชนเปนใหญรากศัพทมาจากคําวา ประชา + อธิปไตย คือ 

ประชาชน + อํานาจสูงสุด คือ ประชาชนมีอํานาจสูงสุด ซึ่งประธานาธิบดีอับบราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนท่ี 16 

ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความไววา ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ

ประชาชน ตลอดจนเปนวิธีการในการดําเนินการชีวิตของคนในการอยูรวมกันโดยสันติภายใตความเชื่อท่ีวา คนเราเกิด

มาเทาเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยมี

ลักษณะท่ีสําคัญ ดังน้ี 
(1) ประชาชนเปนเจาของอํานาจในการปกครอง 
(2) ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม 
(3) เปนการปกครองท่ีทําใหประชาชนไดรับประโยชนมากท่ีสุด นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาลจะตองมุ

งใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ 
(4) ยึดถือเสียงขางมากเปนหลักในการปกครอง ในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงขางนอย 
(5) ประชาชนมีความเสมอภาคกัน และมีสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(6) ประชาชนมีอํานาจในการควบคุมรัฐบาลท้ังโดยตรงและโดยออม 
ท่ีมา http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb7/eb7_4/p1.pdf  
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223. พฤติกรรมใดท่ีไมถือวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ก. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมยึดสนามบินและทําเนียบรัฐบาล เพื่อขับไลนายกรัฐมนตรีท่ีมา

จากการเลือกต้ังโดยเสียสวนใหญของประชาชนลาออกจากตําแหนง 
ข. คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติทําการปฏิวัติยึดอํานาจรัฐบาลพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร  
ค. นักวิชาการ และผูนําเหลาทัพ รวมกันออกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯ โดยเรียกรองใหผูนํารัฐบาลในฐานะ

ผูบังคับบัญชา ลาออกจากตําแหนง หากไมไดรับการตอบสนองไดเสนอใหมีการหยุดงานเพื่อตอตานรัฐบาล 
ง. ถูกทุกขอ 
 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ียึดม่ันหลักการขั้นพื้นฐาน ดังน้ี 
(1) การยอมรับวาคนทุกคนมีสติปญญา มีเหตุผล 
(2) ยอมรับวาทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 
(3) การยอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน 
(4) อํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน 
(5) อํานาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผูถูกปกครองโดยมีวิธีการแสดงความ

ยินยอมตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ การใชสิทธิเลือกต้ัง 
(6) ประชาชนมีสิทธิในการคัดคานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หากวารัฐบาลไม

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเชน การเปลี่ยนไปลงคะแนนเสียงใหพรรคฝายคานเม่ือมีการเลือกต้ัง 

การเขาชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี 
กติกาประชาธิปไตย มีดังน้ี 
(1) การเลือกต้ังโดยเสรีเพื่อกําหนดบุคคลท่ีจะรับมอบอํานาจในการปกครองการบริหาร 
(2) การใหสิทธิคัดคานอยางมีเหตุมีผลและบริสุทธ์ิใจ 
(3) การใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(4) มีวินัยและเคารพกฎหมาย 
(5) ตัดสินปญหา โดยเสียงขางมากและยอมรับความสําคัญของเสียงขางนอย 
(6) การมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(7) การมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร 
ท่ีมา http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb7/eb7_4/p1.pdf  
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224. ขอใดเปนการใชสิทธิของประชาชน 
ก. การยืนตรงเคารพธงชาติ     
ข. การขอทําบัตรประชาชนเม่ืออายุครบ 15 ป  
ค. การไมทําผิดกฎหมายจราจร    
ง. การรวมกลุมประทวงการสรางเหมืองโปรแตสแตนท  
 
ตอบ ง. การรวมกลุมประทวงการสรางเหมืองโปรแตสแตนท  
สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี  
สิทธิ  หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลท่ีมีกฎหมายใหความคุมครอง โดยบุคคลอ่ืนจะตองใหความ

เคารพ จะละเมิดลวงเกินหรือกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลไมได 
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซึ่งการกระทําน้ันจะตองไมขัดตอกฎหมาย 
หนาท่ี หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิทธิและเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การท่ีจะรูวาการปกครองของ

ประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูท่ีสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศน้ันๆ เปนสําคัญ ถา

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของประเทศน้ันก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดหรือ

ถูกริดรอนโดยผูมีอํานาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมได ดวยเหตุน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงได

บัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางแจงชัด เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 ไดบัญญัติไวดังน้ี 
สวนท่ี 1 บทท่ัวไป และสวนท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
1. การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
2.สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอม

ไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ

กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
3. บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ัน 
5.บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
6. บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
7.บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ีอยูภายในราชอาณาจักร 
8.สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ขอมูลสวนบุคคลตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ

ความคุมครอง 
9. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
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10. บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมี

เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอ

หนาท่ีของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
11. การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน

ในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งใหกระทําได

ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ

ประกาศใชกฎอัยการศึก 
ท่ีมา http://www.boraiwit.ac.th/social/Constitution_right1.htm  
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225. นางสาวคิตต้ีจังสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยของรัฐได แตสอบตกสัมภาษณเนื่องจากน้ําหนักเกินกวา  กฎท่ี

คณะท่ีสอบเขาไดระบุไว ถาทานเปนนางสาวคิตต้ีจัง ทานจะรองขอความเปนธรรมเพ่ือยกเลิกกฎดังกลาวจาก

สถาบันใด 
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข. ศาลปกครอง  ค. สํานักนายกรัฐมนตรี ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ตอบ ข. ศาลปกครอง 
ศาลปกครอง เปนศาลท่ีจัดต้ังขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 

และมีการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเทาศาล

ยุติธรรมและมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชนกรณีหน่ึง และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันอีกกรณีหน่ึง ท้ังน้ี เพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสราง

บรรทัดฐานท่ีถูกตองในการปฏิบัติราชการ 
ศาลปกครอง เปนศาลท่ีใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ ตางจาก

ศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาลปกครองชั้นตน" และ "ศาลปกครองสูงสุด"  
อํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง 
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา "คดีปกครอง" ซึ่งไดแก คดีในลักษณะ ดังตอไปน้ี 
1. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว อันไดแก การใชอํานาจท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําเปนตองใหเอกชนยินยอมเสียกอน ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน 

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบขอบังคับตางๆท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน 

คําสั่งอนุญาต อนุมัติ คําสั่งแตงต้ัง ฯลฯ 
2. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีหนวยงานของรัฐจางใหเอกชน

สรางสะพาน สรางถนน 
3. มาจากการกระทําละเมิดทางปกครอง หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี 

เชน ทางราชการออกคําสั่งปดโรงงานและกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของโรงงาน หรือเจาหนาท่ีละเลยหรือตอ

ใบอนุญาตใหผูประกอบการลาชาเกินสมควรจนเปนเหตุใหผูประกอบการไดรับความเสียหาย 
4. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร เชน ในเรื่องท่ีมีกฎหมาย

กําหนดเวลาใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน หรือแมกระท่ังในเรื่องท่ีกฎหมายไมไดกําหนดเวลาเอาไว 

แตโดยปกติสามารถดําเนินการใหเสร็จในระยะเวลาหน่ึง แตปรากฏวาเจาหนาท่ีไมไดดําเนินการใดๆจนเวลาลวงเลยไป

หลายเดือน 
5. คดีพิพาททางปกครองอ่ืนๆ เชน คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

หรือใหหนวยงานทางปกครองตองฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับบุคคลใหกระทําหรือละเวนกระทําการอยางหน่ึงอยางใด คดี

ปกครองเหลาน้ี กฎหมายกําหนดวา ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นตน 
สําหรับศาลปกครองสูงสุดน้ัน กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปน้ี  
1. คดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน  
2. คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท  
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3. คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
4. คดีท่ีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 
กลาวอยางงายๆก็คือ ศาลปกครองชั้นตนจะเปนศาลท่ีมีอํานาจท่ัวไปในการพิจารณาคดีปกครอง โดยเปนศาล

แรกท่ีคูกรณีจะนําคดีมาฟอง สวนศาลปกครองสูงสุดก็จะเปนศาลสูง ท่ีคอยตรวจสอบคําพิพากษาของศาลปกครอง

ชั้นตนอีกคร้ังหน่ึงหากคูกรณีไมพอใจคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และเปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

บางประเภทท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษ 
สวนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจศาลปกครองน้ันมีอยูดวยกัน 3 ประเภท ไดแก เร่ืองการดําเนินการเกี่ยวกับวินัย

ทหาร เรื่องการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) หรือคดีท่ีอยูในอํานาจศาลชํานัญพิเศษ เชน ศาลเยาวชน

และครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลปกครอง_(ประเทศไทย)  

http://www.lawyerthai.com/articles/law/008.php 
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226. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบดวยบุคคลในขอใด 
  ก. ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขา

รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น  
 ข. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และราษฏรอาวุโสท่ี

ประธานรัฐสภาเสนอ  
  ค. ผูพิพากษาศาลฎีกา ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และตุลาการศาลทหาร  

ง. ผูพิพากษาศาลฏีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  
 
ตอบ ก . ผู พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิ ติศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาล

รัฐธรรมนูญคนหน่ึงกับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา

จากบุคคลตอไปน้ี 
1. ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาล

ฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 3 คน 
2. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธี

ลงคะแนนลับ จํานวน 2 คน 
3. ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับเลือกตาม

มาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน 
4. ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน

การบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน 
อํานาจหนาที่ ท่ีสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ของวุฒิสภา หรือของรัฐสภา ท่ี

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม หรือพิจารณา

วินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยท่ีศาลเห็นเอง หรือคูความ

โตแยง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปญหา

เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดและมีผล

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ 
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนระบบไตสวน ศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพิ่มเติมได ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาท่ีใชในคดีท่ัวไปของศาลยุติธรรม 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลรัฐธรรมนูญ_(ประเทศไทย) 
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227. ลําดับช้ันศาลของไทยขอใดถูกตอง 
ก. ศาลแขวง ศาลแพง ศาลฎีกา   ข. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา  
ค. ศาลแพง ศาลอาญา ศาลฎีกา   ง. ศาลชั้นตน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา  
 
ตอบ ข. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา  
ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแตคดีท่ี

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตท่ีมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ

หรือตามกฎหมายอื่น 
1. ศาลช้ันตน ไดแก ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญา

ธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอ่ืนท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลน้ันกําหนดใหเปนศาลชั้นตน เชน ศาล

เยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย 
2. ศาลอุทธรณ ไดแก ศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณภาค 
3. ศาลฎีกา ซึ่งเปนศาลยุติธรรมสูงสุด ท่ีมีอยูเพียงศาลเดียว 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลยุติธรรม 
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228. ลิขสิทธ์ิไดมาเม่ือใด 
ก. แจงขอมูลท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา  ข. ขอหนังสือรับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา 
ค. จดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา  ง. สรางสรรคงานขึ้นดวยตนเอง  
 
ตอบ ง. สรางสรรคงานข้ึนดวยตนเอง  
ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีตนไดทําขึ้น 

อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไมวาในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมท้ังอนุญาตใหผูอื่นนํา

งานน้ันไปทําเชนวาน้ันดวย 
ระบบลิขสิทธ์ิของประเทศไทย 
การคุมครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมายไทยจะกําหนดใหมีอายุการคุมครอง 50 ป นับต้ังแตผูสรางสรรคผลงาน

เสียชีวิต กรณี เจาของ เปน นิติบุคคล จะเริ่มนับอายุ ต้ังแต ผลงานถูกสรางขึน้มานับไปอีก 50 ป หรือ เริ่มนับเม่ือมีการ

โฆษณาเปนครั้งแรก แลวแตวาอยางไหนจะเกิดทีหลัง แตการโฆษณาครั้งแรกน้ันจะตองเกิดขึ้นภายใน 50 ป นับต้ังแตมี

การสรางสรรคผลงานน้ันขึ้นมา ถาพน 50 ปไปแลว โดยท่ียงัไมไดมีการโฆษณา ถือวาลิขสิทธ์ิหมดอายุ โดยท่ีการ

โฆษณาในภายหลัง จะไมมีผลตอการนับตออายุลิขสิทธ์ิอีก การโฆษณาน้ีจะตองเปนการโฆษณาโดยความยินยอมของ

เจาของลขิสิทธ์ิดวย จึงจะนับเปนการโฆษณาครั้งแรก ท่ีใหเริ่มนับอายุลิขสิทธ์ิได 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย จะมีขอยกเวนในงานบางประเภท ท่ีจะมีอายุการ

คุมครองลิขสิทธ์ิตางออกไป ไดแก ศิลปประยุกต จะมีอายุคุมครองเพียง 25 ป งานบางชนิดท่ีสรางสรรคโดยบุคคล

ธรรมดาท่ีไมใชนิติบุคคล ก็จะมีขอยกเวนใหเริ่มนับอายุเชนเดียวกับ กรณีนิติบุคคล คือ เร่ิมนับต้ังแตไดมีการสรางงาน

ขึ้น หรือ ต้ังแตโฆษณาคร้ังแรก (แทนท่ีจะนับต้ังแตผูสรางสรรคเสียชีวิต) งานเหลาน้ัน ไดแก ภาพถาย โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพ งานท่ีไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่ง รวมถึง ศิลป

ประยุกต งานท่ีไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค และ ไมรูตัวผูสรางสรรค ก็ให

เริ่มนับอายุลิขสิทธ์ิในลักษณะเดียวกับนิติบุคคล 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ลิขสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 48 - 

229. ขอใดคือปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 
ก. ความเปนปกแผนของกองทัพ   ข. ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ 
ค. ความขัดแยงในรัฐสภา    ง. การเคลื่อนไหวขององคการนิสิตนักศึกษา 
 
ตอบ ง. การเคลื่อนไหวขององคการนิสิตนักศึกษา 
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนชุดของกระบวนการตอสูทางการเมือง ระหวางกลุมชนที่ตองการ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภากับรัฐบาลเผด็จการทหารถนอมและประภาส เหตุการณจริงๆเร่ิมจากการที่กลุมเรียกรอง

รัฐธรรมนูญ นําโดยผูนํานักศึกษาและปญญาชนจํานวนหน่ึง ไดชักชวนใหนักศึกษา ปญญาชน และนักการเมืองประมาณ 

100 คน เขารวมกันเรียกรองใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (2) 

ตามมาดวยการนัดแถลงขาวตอผูสื่อขาวหนังสือพิมพและการออกตระเวณแจกใบปลิวและหนังสือเร่ืองรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย ซึ่งนําไปสูการท่ีรัฐบาลสั่งจับกุมสมาชิกกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ 13 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูนํานักศึกษา 

นักเขียน ปญญาชนและนักการเมืองท่ีเปนท่ีรูจักกันดี 
นักศึกษาธรรมศาสตรไดริเร่ิมชุมนุมประทวงการจับกุมดังกลาวซึ่งตอมาไดรับการสนับสนุนจากศูนยกลางนิสิต

นักศึกษาแหงประเทศไทยและประชาชนวงการตางๆ อยางกวางขวาง มีการชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัวผูถูกจับกุม

และใหรัฐบาลประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยคนจํานวนหลายแสนคนเปนเวลาหลายวันและไดมีการเดินขบวนครั้งใหญใน

วันท่ี 13 ตุลาคม เชาวันท่ี 14 ตุลาคม รัฐบาลไดปราบปรามอยางรุนแรง ซึ่งสงผลใหนักศึกษาประชาชนตองเสียชีวิตและ

บาดเจ็บนับรอย นักศึกษาประชาชนไดประทวงอยางรุนแรงจนเปนผลใหหัวหนาเผด็จการ 3 คน คือ จอมพลถนอม จอม

พลประภาส และพันเอกณรงค ถูกบีบใหเดินทางออกนอกประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงต้ังรัฐบาลพลเรือน

นําโดยนายสัญญา ธรรมศักด์ิ เพื่อเตรียมการรางรัฐธรรมนูญ และเลือกต้ังท่ัวไป (3) 
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณท่ีเกิดตอเน่ืองกันเปนลูกโซ อยางรวดเร็วและไมมีใครคาดหมาย

ลวงหนาไดถูก แมแตกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ หรือศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ท่ีเขามารวมเคลื่อนไหว 

เม่ือเกิดกรณีการจับกุมเกิดขึ้น ก็ไมไดมีแผนการท่ีสลับซับซอนอะไรมากไปกวาการเรียกรองรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี โดยหวังวาจะเปนแรงกระตุนใหประชาชนสนใจปญหาและรวมกันเปนแรงผลักดันให

รัฐบาลตองประนีประนอมหรือคลอยตามขอเรียกรองทางใดทางหน่ึง 
กรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดผันแปรไปในทางท่ีนอกจากฝายนักศึกษาประชาชนจะไดรับสิ่งท่ีเรียกรอง

ตองการแลว ยังเปนการทําลายอํานาจของกลุมถนอม ประภาส ณรงคดวย ก็เน่ืองมาจากปจจัยท่ีเกื้อกูลหลายอยางเขามา

เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะการแทรกแซงจากกลุมอํานาจอื่นท่ีจะไดประโยชนจากการโคนกลุมถนอม ประภาส สภาพเชนน้ี

ทําใหนักวิเครราะหกลาววา เหตุการณ 14 ตุลาคม เปนเพียง “อุบัติเหตุทางการเมือง” 
ผูเขียนคิดวา เปนคําท่ีชวนใหไขวเขวเขาใจผิดไดงาย เพราะคําวาอุบัติเหตุน้ันเรามักใชในความหมายของส่ิงท่ี

เกิดขึ้นอยางบังเอิญไมมีปมีขลุย ไมสามาาถหาเหตุผลมาอธิบายได แตเหตุการณ 14 ตุลาคม ไมไดเปนความบังเอิญ

อยางแทจริงในความหมายน้ัน ถาเรียกวาเปนสิ่งท่ีบังเอิญเกิดโดยไมไดต้ังใจหรือวางแผนมากอนก็อาจพอพูดได แตเรา

ตองเขาใจวา “ความบังเอิญ” ในท่ีน้ีเปนความบังเอิญท่ีอยูในขั้นตอนท่ีแนนอนขั้นหน่ึงของเสนทางเดินของประวัติศาสตร
ท่ีมีปจจัยมีเหตุตางๆ รองรับหรืออธิบายได 

ท่ีมา http://witayakornclub.wordpress.com/2008/02/25/เหตุการณ-14-ตุลาคม-2516-คืออะไ/ 
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230. ผลสําคัญท่ีสุดท่ีเกิดจากการทําสนธิสัญญาการคากับชาติตะวันตกในรัชกาลท่ี 4 คือขอใด 
ก. ไทยกลายเปนผูผลิตสินคาขั้นปฐมของตลาดโลก  
ข. กรุงเทพฯ เปนท่ีชุมนุมสินคาจากภายในและภายนอก  
ค. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี   
ง. รัฐบาลเรงปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ  
 
ตอบ ค. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี  
เซอรจอหน เบาร่ิง (อังกฤษ: Sir. John Bowring, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2335 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415) 

เปนราชทูตท่ีไดรับการแตงต้ังจาก สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแหงอังกฤษ เพื่อเขามาเจริญสัมพันธทางพระราชไมตรี

และเจรจาทําสนธิสัญญากับราชสํานักไทย ในป พ.ศ. 2397 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 

ในท่ีสุดก็มีการลงนามใน สนธิสัญญาเบาริง (Bowring treaty) เม่ือวันท่ี 18 เมษายนปเดียวกัน 
สนธิสัญญาฉบับน้ีมีผลใหสยามตองเสียอํานาจอธิปไตยทางการศาลและมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เกิดขึ้น แต

ก็ทําใหสยามรอดจากการตกเปนอาณานิคมไปได สนธิสัญญาดังกลาวทําใหเกิด การคาเสรี ถือเปนการสิ้นสุดของ การ

ผูกขาดการคาตางประเทศ โดยพระคลังสินคาของเจานายสยาม สนธิสัญญาน้ีมีผลใชบังคับอยูนานกวา 70 ป 
เซอรจอหน เบาร่ิง เปนท้ังเจาเมืองฮองกง (ถึง 9 ประหวาง ค.ศ. 1848-57) เปนพอคา เปนนักการทูต เปนนัก

เศรษฐศาสตรการเมือง เปนนักการศาสนา เปนนัก แตงเพลงสวด เปนกวี เปนนักประพันธ เปนบรรณาธิการ เปน

นักภาษาศาสตร (รูถึง 10 ภาษาหลักๆ ท้ังหมด ในยุโรป รวมทั้งภาษาจีน) 
ทายท่ีสุดสมัยปลายรัชกาลท่ี 4 และตนรัชกาลท่ี 5 ทานไดรับแตงต้ังเปนอัครราชทูตไทยประจําลอนดอน และ

ยุโรป ถือไดวาเปน “ตัวแทนประจําคนแรกของไทย” ก็วาได มีบรรดาศักด์ิเปน “พระยา สยามมานุกูลกิจ สยามมิตรมหา
ยศ” เบาวริงเกิด พ.ศ. 2335 (17 ตุลาคม 1792) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 1 ทานมี อายุมากกวาพระจอมเกลา 12 ป 
ทานสิ้นชีวิต พ.ศ. 2415 (23 พฤศจิกายน 1872) เม่ืออายุ 80 ป หรือ ภายหลังการสวรรคตของพระจอมเกลาฯ 4 ป
น่ันเอง 

สนธิสัญญาเบาร่ิง วาดวย “การคาเสรี” อันเปน “ระเบียบใหม” ของโลกในยุคลัทธิจักรวรรดินิยม อาณานิคม

ตะวันตก ลงนามกันระหวางอังกฤษและสยามเม่ือ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) ในสมัยรัฐบาล 

“ประชาธิปไตย” ของพระราชินีนาถวิกตอเรีย และ สยามสมัย “ราชาธิปไตย” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
สนธิสัญญาน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งและใชบังคับอยูเปนเวลา ถึง 70 กวาป จนกระท่ังมีการแกไขคอยๆยกเลิก

ไปในสมัยรัชกาลท่ี 6 ภายหลังเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 สิ้นสุดลงเม่ือป 2461 (1918) แตกวาไทยจะมี “เอกราช
สมบูรณ” ก็ตอเม่ือในป 2482 (1938) ใน สมัย “รัฐธรรมนูญนิยม” ของรัฐบาลพลตรีหลวงพิบูลสงครามที่มีการแกไข
และลงนามในสนธิสัญญา ใหมกับโลกตะวันตก (และญ่ีปุน) ท้ังหมด 

ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/เซอรจอหน_เบาร่ิง 
 http://tffannouncement.blogspot.com/2006/02/blog-post_114085503632079068.html 
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231. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  
ข. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน  
ค. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน  
ง. สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น  
 
ตอบ ค. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน  
ในรัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีฝร่ังชาติตะวันตกหลายชาติเขามาทําหนังสือ สัญญาพระราชไมตรีกับ

ประเทศไทยหนังสือสัญญาท่ีทําขึ้นน้ันไดยอมใหฝร่ังมี สิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือยอมใหฝร่ังต้ังศาลขึ้นเรียกวาศาล

กงสุลขึ้นพิจารณาความของคนในบังคับของตนได อันเปนการไมยอมอยูใตบังคับบัญชาของกฎหมายไทย ท้ังน้ี

เน่ืองมาจากวาฝร่ังถือวากฎหมายและวิธีพิจารณาความของประเทศไทยยัง ไมมีระเบียบแบบแผนดีพอการท่ีฝร่ัง

ตางประเทศมีศาลกงศุลพิจารณาความของคนใน บังคับของตนน้ัน ทําใหประเทศไทย มีความยุงยากทางการปกครอง

เกิดขึ้นเสมอ จึงทรงมีพระราชประสงคจะปรับปรุงการศาลยุติธรรมและกฎหมายของประเทศใหเปน ระเบียบเรียบรอย

และเปนท่ีเชื่อถือแกตางประเทศเพื่อขจัดความยุงยากอัน เกิดจากสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงไดมีการปรับปรุงดานตุลา

การครั้งใหญในรัชสมัยของพระองคดวย  
ท่ีมา http://www.ton-kla.com/node/24  
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232. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองใด 
ก. ราชทัณฑ  ข. การชําระคดี  ค. ระเบียบสารบรรณ ง. ไปรษณียโทรเลข 
 
ตอบ ค. ระเบียบสารบรรณ  
การบริหารราชการแผนดินโดยแบงเปนกระทรวง ทบวง กรม ไดเร่ิมขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตเดิมในชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติน้ันการปกครอง

ประเทศแบงเสนาบดีเปน ๖ ตําแหนง ยกเปนอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง คือ สมุหนายกบังคับบัญชาหัวเมืองฝาย

เหนือท้ังปวง และสมุหพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตท้ังปวง สวนเสนาบดีอีก ๔ ตําแหนง เรียกวา จตุสดมภ 

๔ คือ เสนาบดีพระคลังไดบังคับบัญชาการตางประเทศและกรมพระคลัง เสนาบดีกรมเมืองไดบังคับบัญชาการรักษาพระ
นคร และกรมนครบาล เสนาบดีกรมวังไดบังคับบัญชาพระบรมมหาราชวัง และเสนาบดีกรมนาท่ีเกษตราธิบดี ไดบังคับ

บัญชาการไรนา 
ซึ่งตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชวินิจฉัยวา "..การซึ่งจะใหราชการท้ังปวง

เรียบรอย เปนแบบอยางสะดวกไดตามสมควรท่ีจะปกครองบานเมืองในเวลาน้ี จําจะตองแบงราชการใหมีอยูเปนหนาท่ี

รับผิดชอบเปนสวน ๆ ไป" 
ดังน้ัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงปรับปรุงการปกครองใหม โดยเร่ิมดําเนินการ

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๐ และสามารถดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยแบงสวนราชการออกเปน ๑๒ 

กระทรวง ไดแก 
๑. กระทรวงมหาดไทย สําหรับบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ และเมืองลาวประเทศราช 
๒. กระทรวงกลาโหม สําหรับบังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต ฝายตะวันตก ตะวันออก และ เมืองมลายูประเทศราช 
๓. กระทรวงการตางประเทศ วาการเฉพาะการตางประเทศอยางเดียว 
๔. กระทรวงวัง วาการในพระราชวัง และกรมซึ่งใกลเคียงกับราชการในพระองคของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๕. กระทรวงเมือง วาการโปลิศ และการบัญชีคน คือ กรมสุรัสวดี และรักษาคนโทษ   
๖. กระทรวงเกษตราธิการ วาการเพาะปลูกและการคาขาย กรมปาไม และการบอแร 
๗. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ วาการบรรดาภาษีอากร และเงินท่ีจะรับจะจายในแผนดินท้ังสิ้น 
๘. กระทรวงยุติธรรม บังคับศาลท่ีจะชําระความรวมกันท้ังแพง อาญา นครบาล อุทธรณท้ังแผนดิน 
๙. กรมยุทธนาธิการ เปนพนักงานสําหรับท่ีจะไดตรวจตราจัดการในกรมทหารบกทหารเรือ ซึ่งจะมีผูบัญชาการ

ทหารบกทหารเรือตางหากอีกตําแหนงหน่ึง 
๑๐. กระทรวงธรรมการ เปนพนักงานท่ีจะบังคับบัญชาการเกี่ยวของในพระสงฆ และเปนผูบังคับการโรงเรียน

และโรงพยาบาลท่ัวท้ังราชอาณาเขต 
๑๑. กระทรวงโยธาธิการ เปนพนักงานท่ีจะตรวจการกอสรางทําถนน ขุดคลอง และการชางท่ัวไป ท้ังการ

ไปรษณียและโทรเลข หรือรถไฟ ซึ่งจะมีสืบไปในภายหนา 
๑๒. กระทรวงมุรธาธิการ เปนพนักงานท่ีรักษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชกําหนด กฎหมายและหนังสือ

ราชการท้ังปวง 
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ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงพบวา งานบางอยางยังซ้ําซอนกัน จึง

ทรงแบงหนาท่ีระหวางกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีใน

การปกครองท่ัวราชอาณาจักรยกเวนในเขตกรุงเทพมหานครยังคงอยูในความปกครองของกระทรวงนครบาล สวน

กระทรวงกลาโหมมีหนาท่ีในการรักษาความม่ันคงแหงราชอาณาจักรกับทรงต้ังสภารัฐมนตรีและสภานายกรัฐมนตรีขึ้น

เพื่อเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมาย ออกกฎหมายและแกไขกฎหมายกอนท่ีจะนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

นอกจากนั้นยังทรงปรับปรุงกระทรวงอ่ืน ๆ อีกบางกระทรวง คือ ยุบกระทรวงมุรธาธิการ เม่ือ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 

และใหโอนราชการในหนาท่ีของกระทรวงมุรธาธิการไปขึ้นอยูในกรมราชเลขานุการ สวนราชการท่ีเปนแผนกในกระทรวง

มุรธาธิการใหเรียกวา กรมพระอาลักษณ ขึ้นอยูในสภานายกรัฐมนตรี 
ตอมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริวา ราชการในกรมพระอาลักษณซึ่ง

มีราชการบางอยางจุกจิกอยูมาก เชน การทําทะเบียนยศ บรรดาศักด์ิขาราชการ การทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณอัน

เปนภาระหนักท่ีกรมพระอาลักษณและกรมราชเลขาธิการไดรวมทํากันอยูน้ันมีแตจะทวีมากขึ้นทุกวัน เกินกําลังเจาหนาท่ี

จะทําใหเรียบรอยได และราชการในหนาท่ีราชเลขาธิการก็มีมากขึ้นเสมอ จึงไดโปรดเกลาฯใหเอาราชการเหลาน้ีมารวมทํา

ในกระทรวงหน่ึงตางหาก คือกระทรวงมุรธาธร 

ท่ีมาและอานเพ่ิมเติมท่ี http://www.dopa.go.th/history/polit2.htm 
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233. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภทําหนาท่ีคลายกระทรวงใดในปจจุบัน 
ก. กระทรวงพาณิชย ข. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงกลาโหม 
 
ตอบ ค. กระทรวงยุติธรรม 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการจารึกในประวัติศาสตรวา เปนยุคท่ีมีการจัดเก็บภาษีอากรรุงเรืองมาก การกอต้ัง

กรุงศรีอยุธยาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 1893 ต้ังแตสมัยพระเจาอูทอง ไดสรางพระนครขึ้นท่ีริมหนองโสน แลวทําการราชาภิเษก

ทรงพระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดี ขนานนามราชธานีวา กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ในชวงตลอดอายุกรุงศรีอยุธยา 

เปนเวลา 417 ป บานเมืองมีท้ังความเจริญและความเสื่อม ในสมัยท่ีบานเมืองเจริญรุงเรืองมาก คือ สมัยสมเด็จพระ

รามาธิบดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แตในบางรัชสมัย

พระมหาธรรมราชาและพระเพทราชา 
การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือท่ีเรียกกันในสมัยน้ันวา สวยสาอากร ไดมีการแบงการจัดเก็บ

ออกเปน 4 ประเภท คือ จังกอบ อากร สวย และฤชา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  จังกอบ หรือ จํากอบ เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากการชักสวนสินคา ท่ีนําเขามาจําหนายตามท่ีไดอธิบายขางตน 
2.  อากร หมายถึง สวนท่ีเก็บจากผลประโยชนท่ีราษฎรทํามาหาไดในการประกอบการตางๆเชน ทํานา ทําไร 

ทําสวน ฯลฯ หรือการไดรับสิทธิจากรัฐบาลไปกระทําการ เชน ตมกลั่นสุรา เก็บของในปา จับปลาในนํ้า ฯลฯ เชน อากร

คานา อากรสวน อากรสุรา อากรคานํ้า เปนตน การเก็บอากรอาจจัดเก็บเปนตัวเงินหรือเปนสิ่งของ ถือเปนภาษีท่ีจัดเก็บ

ตามหลักผลประโยชนท่ีไดรับจากรัฐไมทางตรงก็ทางออม 
3.  สวย ความหมายของสวย สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสันนิษฐานวา คําวา สวย 
-  สิ่งของท่ีรัฐบาลเรียกรองเอาจากเมืองท่ีอยูภายใตปกครอง หรืออยูในความคุมครองเปนคาตอบแทนการ

ปกครองหรือคุมครอง สวยตามความหมายน้ีจึงมีลักษณะเปนเครื่องราชบรรณาการ  
-   เงินชวยราชการตามที่กําหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายท่ีมิไดรับราชการทหารเปนรายบุคคล เน่ืองจาก

สังคมไทยแตด้ังเดิม มีระบบเกณฑแรงงานจากราษฎร โดยรัฐไมตองจายคาจาง แตจะใหความคุมครองทางกฎหมายเปน

การตอบแทน ท้ังน้ีเดิมราษฎรท่ีถูกเกณฑแรงงาน จะมาประจําการเปนเวลาปละ 6 เดือน โดยผูท่ีไมมารับราชการเม่ือถึง

เวรของตน จะตองเสียสวยเรียกวา สวยแทนแรง เพื่อท่ีราชการจะไดจางคนมาทํางานแทน สวยแทนแรง เพื่อท่ีราชการจะ

ไดจางคนมาทํางานแทน สวยแทนแรงน้ีไดถูกเปลี่ยนชื่อเปนเงินรัชชูปการในระยะตอมา ( รัชกาลท่ี 6 )  
-  เงินท่ีทางราชการกําหนดใหราษฎรรวมรับภาระในการกระทําบางอยาง เชน เกณฑใหชวยสรางปอมปราการ 

เปนตน  
-  ทรัพยมรดกของผูมรณภาพซึ่งตองถูกริบเปนของหลวง อันเน่ืองจากเกินกําลังของทายาทท่ีจะเอาไวใชสอย 

เปนตน 
4.  ฤชา คือคาธรรมเนียมท่ีทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซ่ึงไดรับประโยชนจากรัฐเปนการเฉพาะตัว เชน 

ผูใดจะขอโฉนดตราสาร เพื่อมิใหผูอื่นบุกรุกแยงชิงท่ีเรือกสวนไรนา จักตองเสียฤชาแกรัฐ เปนตน ฤชาที่สําคัญไดแก 

คาธรรมเนียม และคาปรับทางการศาล 
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เม่ือพิจารณาตามลักษณะการจัดเก็บภาษีอากรขางตน จะเห็นวามีการจัดเก็บภาษีท้ังในรูปของการบังคับจัดเก็บ

จะไดรับประโยชนในทางออม คือ กรณีจังกอบและสวย สวนอีกกรณีหน่ึงคือในรูป ท่ีผูถูกจัดเก็บจะไดรับผลประโยชน

จากรัฐโดยตรง คือ อากรและฤชา 
ในขณะเดียวกัน เม่ือมีการศึกษาคนควาถึงวิวัฒนาการในดานการบริหารงานจัดเก็บในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะ

พบวาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เปนชวงเวลาท่ีมีการปฏิรูประบบการปกครองแผนดินครั้งใหญ ท้ังใน

ดานการวางระเบียบทางการคลัง การสวยสาอากร ฯลฯ โดยพระองคไดทรงแบงการบริหารการปกครองออกเปน 4 สวน 

เรียกวา จตุสดมภ โดยแตละสวนมีหนาท่ีดังน้ี 
เวียง เรียกวา   นครบาล   มีหนาท่ีราชการปกครองทองท่ี และดูแลทุกขสุขของราษฎรพลเมือง 
วัง    เรียกวา   ธรรมธิกรณ   มีหนาท่ีวาราชการศาลหลวง และวาราชการอรรถคดีในพระราชสํานัก 
คลัง    เรียกวา   โกษาธิบดี   มีหนาท่ีราชการจัดการพระราชทรัพย เก็บสวยสาอากรซึ่งเปนผลประโยชนแผนดิน 
นา    เรียกวา   เกษตราธิบดี   มีหนาท่ีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ เรื่องนาและสวน การเพาะปลูกพืชพันธุ

ธัญญาหาร 
ท้ังน้ีโดยรูปแบบการบริหารงานฯของพระองคขางตน ไดถูกใชเปนแบบอยางรูปแบบการปกครองตอเน่ืองมา

จนถึงปจจุบัน  
ท่ีมา http://www.rd.go.th/publish/3459.0.html  
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234. ขอใดไมไดรวมอยูในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ก. การต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน   ข. การทํางบประมาณแผนดิน  
ค. การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง  ง. การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ  
 
ตอบ ง. การจางผูเช่ียวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ  
ก. การต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน  
ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เม่ือรัชกาลท่ี 5 ทรง จัดต้ัง หอรัษฎากรพิพัฒน เปนสํานักงาน

กลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาท่ีจัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความ

ควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน คือการกอต้ังกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปลี่ยน 

แปลงของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ขึ้นแทนท่ีทําการศุลกากร ท่ี

เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 น่ันคือ สถานท่ีต้ังกรมศุลกากร คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาท่ีผานมาอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซ่ึงเดิม กรมศุลกากร

มีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ ของ

ประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิด

ความ เปนธรรมแกผูประกอบการท่ีสุจริต (http://www.customs.go.th/AboutCustoms/Historical.jsp) 
ข. การทํางบประมาณแผนดิน  
รัชกาลท่ี ๕ พระองคทรงปฏิวัติระบบการคลังของประเทศ เลิกการใหหนวยราชการหาผลประโยชนมาบริหาร

หนวยราชการในความรับผิดชอบของตน เปลี่ยนเปนการต้ังงบประมาณแผนดิน โดยใหทุกหนวยราชการท่ีมี

ผลประโยชนตองนําสงกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และเบิกเงินไปบริหารงานตามงบประมาณรายจายท่ีไดรับ พระองค

ทรงแยกเงินพระคลังขางท่ี ซึ่งใชสอยสวนพระองคออกจากเงินงบประมาณแผนดิน ทรงใชระบบพระราชทานเงินเดือน

ใหแกขาราชการแทนการไดรับผลประโยชนเกี่ยวกับสวนลดคาภาษีอากร หรือจากการเก็บคาธรรมเนียมฤชาตางๆ ทรง

เลิกระบบไพร หรือการเกณฑแรงงานประชาชนมารับราชการโดยไมไดรับคาตอบแทน ดวยการออกกฎหมายลักษณะ

เกณฑทหารแทน (http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/King/rat-kan-5.htm) 
ค. การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง   
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการเลิกใชเงินพดดวง และไดตราพระราชบัญญัติทองคํา ร.ศ. ๑๒๗ ใชทองคําเปน

มาตรฐานเงินตราแบบสากล โดยใหจายเงินตราตางประเทศทท่ีใชมาตรฐานทองคําแทน มีการออกเหรียญ ๑๐ บาท

ทองคําตราครุฑ (http://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณสําคัญในรัชกาลท่ี_5) 
ง. การจางผูเช่ียวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มีแนวความคิดท่ีมีประโยชนตอการปกครองอยางยิ่ง 2 

ประการ คือ  
1) การศึกษาภาษาตางประเทศ พระองคทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพื่อจะไดใชเจรจากับประเทศ

มหาอํานาจ กับสงเสริมใหขาราชการไดศึกษาหาความรู ใหสามารถเขาใจภาษาตางประเทศ จะไดไมเสียเปรียบชาว

ตางประเทศ 
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2) การบริหารราชการแผนดิน พระองคทรงจางผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาชวยราชการดานตาง ๆ เชน ครูฝก

ทหาร ครูสอนภาษาอังกฤษ ผูจัดการทาเรือ ผูอํานวยการศุลกากร เปนตน เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยมีความเจริญใน

ดานตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ฝกใหขาราชการไทย ไดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการตอไปดวย 

(http://iam.hunsa.com/hihime6618/article/2503) 
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235. ขอใดไมเกี่ยวของกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
ก. ผูร้ัง   ข. จตุสดมภ  ค. ยกกระบัตร  ง. สมุหเทศาภิบาล  
 
ตอบ ง. สมุหเทศาภิบาล  
สมัยน้ีเปนสมัยท่ีอาณาจักรอยุธยามีความม่ันคงเปนปกแผน และเร่ิมเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญ มีอํานาจทาง

การเมืองการปกครองเจริญรุงเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดมีการจัดระเบียบการปกครอง

เพิ่มเติมจากเดิมเพื่อใหเหมาะสม การปกครองสมยอยุธยาตอนกลาง มีดังน้ี คือ 
๑.)  การปกครองสวนกลาง  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกลา ใหมีตําแหนงสมุหกลาโหม รับผิดชอบดานการทหาร มีหนาท่ีบังคัญชา

ตรวจตราการทหาร รวบรวมไพรพลและเสบียงเตรียมพรอมเม่ือมีศึก และสมุหนายก บังคับบัญชาขาราชการฝาย

พลเรือนและดูแลจตุสดมภ นอกจากน้ียังไดทรงต้ังหนวยงานขึ้นจากเดิม ๔ กรม เปน ๖ กรม ท่ีเพิ่มขึ้นมาอีก ๒ กรม 

คือ  
๑.)  กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษเปนสมุหนายก มีฐานะเปนอัครมหาเสนาบดี มีหนาท่ีควบคุม

กิจการพลเรือนท่ัวราชอาณาจักร 
๒.) กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเปนสมุหพระกลาโหม มีฐานะเปนอัครมหาเสนาบดี มีหนาท่ีควบคุมกิจการ

ทหารท่ัวราชอาณาจักร 
นอกจากน้ีใน ๔ กรมจตุสดมภท่ีมีอยูแลว ทรงใหมีการปรับปรุงเสียใหม โดยต้ังเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและ

รับผิดชอบในแตละกรม ดังน้ี 
กรมเวียง เปลี่ยนเปน นครบาล มีพระนครบาลเปนเสนาบดี มีหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
กรมวัง เปลี่ยนเปน ธรรมาธิกรณ มีพระธรรมาธิกรณเปนเสนาบดี มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับราชสํานัก 

การพิพากษาคดีความ  
กรมคลัง เปลี่ยนเปน โกษาธิบดี มีพระโกษาธิบดีเปนเสนาบดี มีหนาท่ีดูแลรายรับรายจายและเก็บรักษาพระ

ราชทรัพย 
กรมนา เปลี่ยนเปน เกษตราธิการ มีพระเกษตราธิการเปนเสนาบดี มีหนาท่ีดูแลสงเสริมใหราษฎรทําไร ทํานา 

เก็บขาวขึ้นฉางหลวง  
อน่ึง เน่ืองจากในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงยายท่ีประทับไปท่ีเมืองพิษณุโลก เปนเวลา ๒๕ ป 

(พ.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๓๑) หลังจากท่ีทรงประทับอยูท่ีราชธานีมา     ต้ังแตครองราชยเปนเวลา ๑๕ ป    (พ.ศ. ๑๙๙๑ - 

๒๐๐๖)   ทําใหเมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองหลวงอยูระยะหน่ึงมีศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินอยูท่ีเมืองน้ีโดย

ใหเมืองอยุธยามีฐานะเปนเมืองลูกหลวง กระท่ังมาถึงในรัชกาลตอมา คือในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ จึงได

ยายราชธานีกลับมาอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาตามเดิม 
๒.) การปกครองสวนภูมิภาค  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมท้ังหมด แลวจัดระบบใหมดังน้ี 
๑.) หัวเมืองชึ้นใน    ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดานท้ัง ๔ ทิศท่ีเคยมีมา แลวเปล่ียนเปนเมือง

ชั้นใน มีฐานะเปนเมืองจัตวา ผูปกครองเมืองเหลาน้ีเรียกวา ผูร้ัง พระมหากษัตริยจะเปนผูแตงต้ังขุนนางในกรุงศรี
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อยุธยาไปทําหนาท่ีผูร้ังเมืองตองรับคําสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเทาน้ัน ไมมีอํานาจในการปกครองโดยตรง เมืองท่ีจัดให

เปนหัวเมืองชั้นใน ไดแก  ราชบุรี  เพชรบุรี  ปราณบุรี  สมุทรสงคราม  นครชัยศรี  สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก  
๒.) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร)    เปนหัวเมืองท่ีอยูภายนอกราชธานีออกไป จัดเปนหัวเมืองชั้นตรี  

โท  เอก  ตามขนาดและความสําคัญของหัวเมืองน้ัน เมืองเหลาน้ีมีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยูในการ

ปกครองจากราชธานีเทาน้ัน พระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังพระราชวงศหรือขาราชการชั้นสูงเปนผูสําเร็จราชการเมือง ซึ่ง

มีอํานาจสิทธ์ิขาดในเมืองน้ัน และมีกรมการพนักงานปกครองทุกอยางเชนในราชธานี 
หัวเมืองชั้นเอก ไดแก เมืองพิษณุโลก นครศรีธรรมราช  
หัวเมืองชั้นโท ไดแก เมืองสุโขทัย กําแพงเพชร  
หัวเมืองชั้นตรี ไดแก พิจิตร พิชัย นครสวรรค ฉะเชิงเทรา พัทลุง รวมถึงเมืองขนาดเล็กอื่นๆ 
๓.) หัวเมืองประเทศราช ยังใหมีการปกครองเหมือนเดิมมีแบบแผนขนบธรรมเนียมเปนของตนเองมีเจาเมือง

เปนคนในทองถิ่นน้ัน สวนกลางจะไมเขาไปยุงเกี่ยวในดานการปกครอง เพียงแตตองมีหนาท่ีตองสงตนไมเงิน ตนไมทอง 
และเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาตามเวลาท่ีกําหนด และอาจเกณฑไพรพลและ

สิ่งของมาชวยราชการตามที่ราชธานีตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ลงไป 
หัวเมืองประเทศราชในสมัยน้ัน ไดแก เขมร ปตตานี มะละกา เชียงกราน ตะนาวศรี ทวาย 
ท่ีมา http://www.sch.ac.th/Social%20Pathom%205/Lesson%207/Thai%20History/Lesson%202.html 

               
พระราชบัญญัติวาดวยอํานาจหนาท่ีของยุกระบัตรท่ีตราขึ้นครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถือวาเปนเอกสาร

สําคัญทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดชิ้นหน่ึงเกี่ยวกับพัฒนาการดานการปกครองหัวเมืองของไทย และเปนหลักฐานวา 

ในสมัย “ศรีอโยธยา” 
ในประวัติศาสตรไทยน้ัน เมืองหลวงมีอํานาจการปกครองหัวเมืองโดยตรงแลวท้ังในดานการแตงต้ังเจาเมือง

และการท่ีราชสํานักสงเจาพนักงานกรมวังไปเปนกรมการเมืองดวยผูหน่ึง ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ยุกระบัตรตองทํา

ตาม “พระราชประฏิบัติ” ดังน้ี 
1 รับทราบกิจราชการท้ังหลายท่ีพระเจาอยูหัวตรัสสั่งเจาเมือง 
2 เม่ือเจาเมืองไปราชการสงคราม นายยุกรบัตรตองไปดวยเจาเมือง 
3 รับทราบกิจของเจาเมืองท้ังท่ีเปนเร่ืองราชการและเรื่องสําคัญอื่นท้ังปวง เชน สงคนไปนอกดานนอกทาง 

(หมายถึง นอกเมืองท่ีปกครอง) สงคนไปคาขายตางแดน และสง-รับ “สารพิไสย” (หนังสือติดตอ) กับผูใดก็ตาม  
4 มีเอกสิทธ์ิท่ีเขาเมืองหลวงไปถวายบังคมพระเจาอยูหัวไดตลอดเวลา โดยเจาเมืองหามมิได 
5 สอดสองดูแลเรื่องรองฟองของราษฎร ไมปลอยใหความบานความเมืองเน่ินชา หากเร่ืองติดขัดใหบอกแกเจา

เมือง 
6 ในการประกอบพระราชพิธีเผาขาว ใหสอดสองเม่ือเจาเมืองนําไพรพลขาไทท้ังหลายออกนอกเมืองไปเสกขาว

เผาขาว และเลี้ยงดูตามระบินเมือง 
7 หามยุกระบัตรแทรกแซงราชการในอํานาจหนาท่ีของตระทรวงการทุกหมู ยกเวนท่ีเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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8 เม่ือเจาเมืองและกรมการเมืองผูใดจะไปกระทํากิจ ณ ท่ีแหงใด ใหยุกระบัตรพิจารณาดูวา ผิดและชอบ ถา

เห็นวา ผิดใหปราม ถาปรามแลวไมฟงใหกราบบังคมทูลแดพระเจาอยูหัว 
9 ใหสอดสองพิจารณาราชการตางๆ ของเมือง ถาเห็นวา ดําเนินการผิดก็ใหบอกแกเจาเมือง เพื่อชําระสะสางใหถูก 
10 ใหยุกระบัตรดูผิดแลชอบงานณรงคสงคราม 
11 ราษฎรรองฟองดวยเรื่องใด ใหยุกระบัตรพิจารณาใหถูกตามพระธรรมนูญ และหามเอาความธรรมาธิการ

และนครบาลมาพิจารณาเอง 
12 ใหรับรองทุกขราษฎรและพิจารณาเร่ืองรองทุกขของราษฎรโดยสัจโดยธรรม 
ท่ีมา http://gotoknow.org/blog/thaikm/155814 
 
การปกครองหัวเมืองหรือท่ีรูจักในปจจุบันวาเปนราชการสวนภูมิภาค น้ันไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมา

เปนระบบมณฑลหรือระบบเทศาภิบาลจริงจัง ต้ังแตป พ.ศ.2437 เปนตนมา กลาวคือ จากมณฑลแบงยอยออกมาเปน

เมือง เปนอําเภอ ตําบล หมูบาน โดยมีผูปกครองบังคับบัญชา เรียกวาสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง นายอําเภอ 

กํานัน ผูใหญบาน ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ.2458 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดรวมมณฑลจัดต้ังขึ้นเปนภาค โดยมีอุปราชเปน

ผูปกครอง มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีดวย กัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปกษใต ภาคอีสาน และภาคตะวันตก 

สําหรับภาคกลางใหคงเปนมณฑลอยูอยางเดิม เรียกวามณฑลอยุธยา มีอุปราช ปกครองแทนสมุหเทศาภิบาล การ

ปกครองหัวเมืองแบบแบงเปนภาค และมีตําแหนงอุปราชเชนวาน้ี ไดยกเลิก เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลท่ี 

7 โดยกลับไปใชในลักษณะเปนมณฑลอยางเดิม ในลักษณะท่ีมีจํานวนมากขึ้นจนถึงสูงสุดถึง 20 มณฑล และภายใน 10 

ปตอมา คือกอน พ.ศ.2475 ไดยุบและยกเลิกหลายๆมณฑลลง เหลือเพียง 10 มณฑลเปนครั้งสุดทาย 
ท่ีมา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สมุหเทศาภิบาล 
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236. การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยมี “ผูร้ัง” เปนผูชวยดูแลในการปกครอง ผูร้ังอาจ

เปรียบเทียบไดกับตําแหนงใดในปจจุบัน 
ก. ผูวาราชการจังหวัด ข. ปลัดจังหวัด  ค. รัฐมนตรี  ง. อธิบดี  
 
ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 
แผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตกวางขวาง ถึงเวลาท่ีจะขยายอํานาจเมืองหลวง

ใหกวางขวางออกไป จึงต้ังหัวเมืองชั้นในขึ้น หัวเมืองชั้นในเหลาน้ีเรียกในครั้งน้ันวาเมืองนอย เรียกผูวาราชการเมืองวาผู

ร้ัง (คือเหลาเมืองท่ีมากําหนดเปนเมืองจัตวาเม่ือภายหลัง) ลวนอยูรอบและใกลเมืองหลวง ใหเจากระทรวงในเมืองหลวง

บังคับบัญชาการกระทรวงของตนออกไปถึงหัวเมืองชั้นในเหลาน้ันทุกเมือง เพราะฉะน้ันจึงไดกําหนดหนาท่ีเจากระทรวง 

เบ้ืองตนแยกราชการเปนฝายทหาร พลเรือน สมุหกลาโหมบังคับการฝายทหาร ซึ่งคงตามแบบเดิมท่ีมีอยูแลว ไมไดแกไข

ในคร้ังน้ัน มหาดไทยวาฝายพลเรือน คือกระทรวงพลเรือนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม จําแนกหนาท่ีอนุโลมตามแบบท่ีปกครองใน

เมือง ยกขึ้นเปนกระทรวงจตุสดมภ เอาขุนเมืองเปนพระนครบาลวาการปกครองทองท่ี ขุนวังเปนพระธรรมาธิกรณวาการ

ศาลและวาการในพระราชสํานักดวย เอาขุนคลังเปนพระโกษาธิบดีพนักงานรักษาพระราชทรัพยคือ วากระทรวงพระคลัง 

(ภายหลังเม่ือพระเจาแผนดินทรงทําการคาขาย สินคาของหลวงตองสงเขามาเก็บท่ีคลังสินคา โกษาธิบดีจึงมีหนาท่ีในการ

คาขายเพิ่มขึ้นอีกอยางหน่ึง และเพราะการคาขายกับชาวตางประเทศมาเปนการสําคัญขึ้นในชั้นหลัง โกษาธิบดีจึงเกี่ยว 

แลวมากลายเปนกระทรวงสําหรับการตางประเทศ) ขุนนาเปนเกษตราธิบดีวาการไรนาเพาะปลูก และการเก็บสรรพากร

ขนอนตลาด 
ท่ีมา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=17-03-2007&group=2&gblog=16  
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237. การใหปลดปลอยทาสใหเปนไทยแกตัวเอง รัชกาลท่ี 5 ทรงมีนโยบายท่ีจะชวยเหลือใหทาสสามารถดํารงชีวิตใน

สังคมไดอยางไร 
ก. จัดสรรท่ีทํากินใหตามความจําเปน   ข. ใหทํางานกับนายโดยใหไดรับเงินเดือน  
ค. จัดการศึกษาเพื่อเปนชองทางหาเลี้ยงชีพไดตอไป ง. รัฐใหเงินชวยเหลือในชวงระยะเวลาหน่ึง  
 
ตอบ ค. จัดการศึกษาเพ่ือเปนชองทางหาเลี้ยงชีพไดตอไป  
นโยบายในการเลิกทาส 
นโยบายในการเลิกทาสลขของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงดําเนินการแบบคอยๆ เปนคอยๆไป

ภายใตความเห็นชอบสภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน 
๑. รัชกาลท่ี ๕ ทรงนําเรื่องของทาสเขาประชุมสภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน โดยทรงแจงพระประสงคท่ีตองการ

ยกเลิกธรรมเนียมท่ีลาสมัยไมยุติธรรม เพื่อสรางใหเกิดความเจริญแกบานเมือง และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
๒. สภาที่ปรกษาราชการแผนดินไดตราพระราชบัญญัติการกําหนดพิกัดเกษียณอายุลูกทาส ลูกไทประกาศใช

เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๑๗ 
๓. ใน พ.ศ. ๒๔๒๐ เปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯมีอายุครบ ๒๔ พรรษา ไดทรงประกาศพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงบริจาคพระราชทรัพยชวยเหลือทาสท่ีขายตัวเปนทาสนายเงินคนเดียวมาต้ังแตปพ.ศ. 

๒๓๙๕ เปนทาสท่ีมีนายเงินคนเดียวถึง ๒๕ ปเปนคนดีจึงชวยใหพนจากการเปนทาส ทาสชาย ๑๖ คน ทาสหญิง ๒๐ 

คน ลูกทาสชาย ๕ คน ลูกทาสหญิง ๓ คน รวม ๔๔ คน 
๔. ต้ังโรงเรียนเพื่อใหไดมีการศึกษาประกอบอาชีพไดตามตองการ 
๕. ประกาศยกเลิกบอนเบ้ีย ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ เพราะการพนันเปนการถวงความเจริญของบานเมือง และเปน

สาเหตุท่ีทําใหขายตัวเปนทาส 
๖. ตราพระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ และมีผล

บังคับใชในวันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ คือการลดคาตัวทาสเชลย ถาอายุถึง ๖๐ ปใหพนคาตัวเปนไท ทาสสินไถ

เม่ือายุครบ ๖๐ ป ใหพนจากคาตัวเปนไท สวนลูกทาสท่ีเกิดในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือหลังวันท่ี ๑๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ใหพนคาตัวเปนไทและหามขายตัวเปนทาสอีก 
๗. การดําเนินการเลิกทาสในมณฑลบูรพา ใหนายเงินลดคาตัวทาสลงเดือนละ ๔ บาท ไปจนหมดตัว และหาม

ขายตัวเปนทาสอีก 
๘. ประกาศพระราชบัญญํติเลิกทาสในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีผลบังคับใชในวันท่ี ๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๔๘ มีรายละเอียดดังน้ี 
๘.๑ หามมีทาสอีกในพระราชอาณาจักร 
๘.๒ กําหนดใหลดคาตัวทาสเพื่อใหหลุดพนทาสเร็วขึ้น 
๘.๓ หามซื้อขายทาส ผูใดฝาฝนมีโทษทางอาญ 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/11/content/k5-8.html  
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238. การใหรัฐวิสาหกิจเปนผูลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคเปนลักษณะการดําเนินการทางเศรษฐกิจแบบใด 
ก. ทุนนิยม  ข. เสรีนิยม  ค. ชาตินิยม  ง. สังคมนิยม  
 
ตอบ ง. สังคมนิยม  
รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆในโลกจะมีความแตกตางกัน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับรูปแบบการปกครอง 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจของผูบริหารในแตละประเทศ ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศตางๆท่ัวโลกสามารถแบงออกเปน 4 ระบบใหญๆดังน้ี 

• ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez-Faire or Capitalism) 
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีใหเสรีภาพแกภาคเอกชนใน การเลือกดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน สามารถเปนเจาของปจจัยการผลิต เศรษฐทรัพยตางๆท่ีตนหามา

ได มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา และบริการตางๆ แตทวาเสรีภาพดังกลาว

จะตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย กลาวคือ การดําเนินการใดๆจะตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอ่ืน 

ใชระบบของการแขงขันโดยมีราคาและระบบตลาดเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไมเขาไป

เกี่ยวของในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะมีหนาท่ีเพียงการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและการปองกันประเทศ 
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามท่ีตนถนัด 
กําไรและการมีระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเปนแรงจูงใจทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 

เอกชนจะทํางานอยางเต็มท่ี เน่ืองจากผลิตไดมากนอยเทาไรก็จะไดรับผล ตอบแทนหรือรายไดไปเทาน้ัน ภายใตระบบ

เศรษฐกิจระบบน้ีจะมีการคิดคนสิ่งประดิษฐหรือเทคนิคใหมๆ อยูเสมอ ทําใหเกิดการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําอันเน่ืองจากความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคลโดยพื้นฐาน ทําให

ความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ผูท่ีมีความสามารถสูงกวาจะเปนผูไดเปรียบผูท่ีออนแอกวาในทางเศรษฐกิจ 
ในหลายๆกรณี ราคาหรือกลไกตลาดยังไมใชเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการจัดสรรทรัพยากร

ของระบบเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน สินคาและบริการท่ีมีลักษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติหรือสินคาและบริการ

สาธารณะ ซึ่งไดแก บริการดานสาธารณูปโภค (นํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ) โครงสรางพ้ืนฐาน (ถนน เขื่อน สะพาน 

ฯลฯ) จะเห็นไดวาสินคาและบริการดังกลาวสวนใหญจะตองใชเงินลงทุนมาก เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เสี่ยงกับภาวะการ

ขาดทุน เน่ืองจากมีระยะการคืนทุนนาน ไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเอกชนไมคอยกลาลงทุนท่ีจะผลิต สงผลให

รัฐบาลตองเขามาดําเนินการแทน อันเน่ืองจากสินคาและบริการเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนตองการ จะ

เห็นไดวากรณีดังกลาวราคาไมสามารถเขามาทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรได 
การใชระบบการแขงขันหรือกลไกราคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอยาง สิ้นเปลือง เชน ในบาง

ชวงท่ีมีการแขงขันกันสรางศูนยการคาเพราะคิดวาเปนกิจการท่ีใหผลตอบแทนหรือกําไรดี ศูนยการคาเหลาน้ีเม่ือสราง

ขึ้นมามากเกินไปก็อาจไมมีผูซื้อมากพอ ทําใหประสบกับการขาดทุน กิจการตองลมเลิก เสียทุนท่ีใชไปในกิจการน้ัน เปน

การสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปอยางเปลาประโยชนและไมคุมคา เปนตน 
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• ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต (Communism) 
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะตรงกันขามกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

หรือทุนนิยม ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตรัฐบาลเปนเจาของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังปจจัยการผลิตทุกชนิด 

เอกชนไมมีกรรมสิทธ์ิ ตลอดจนเสรีภาพท่ีจะเลือกใช ปจจัยการผลิตได รัฐบาลเปนผูประกอบการและทําหนาท่ีจัดสรร

ทรัพยากรตางๆ หนวยธุรกิจและครัวเรือน จะผลิตและบริโภคตามคําสั่งของรัฐ กลไกราคาไมมีบทบาทในการแกไข

ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจกระทําโดยรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลจะเปนผูทําหนาท่ี

ตัดสินใจวา ทรัพยากรตางๆท่ีมีอยูควรจะนํามาผลิตสินคาและบริการอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพ่ือใคร การตัดสินใจ 

มักจะทําอยูในรูปของการวางแผนแบบบังคับจากสวนกลาง (central planning) โดยคํานึงถึงสวัสดิการ ของสังคม

สวนรวมเปนสําคัญ โดยสรุประบบเศรษฐกิจแบบน้ีจะมีลักษณะเดนอยูท่ีการรวมอํานาจทุกอยาง ไวท่ีสวนกลาง รัฐบาล

จะเปนผูวางแผนแตเพียงผูเดียว เอกชนมีหนาท่ีเพียงแตทําตามคําสั่งของทางการ เทาน้ัน 
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 
จุดเดนของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตก็คือ เปนระบบเศรษฐกิจท่ีชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะ

และรายไดของบุคคลในสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจน้ีเอกชนจะทําการผลิตและ บริโภคตามคําสั่งของรัฐ ผลผลิตท่ี

ผลิตขึ้นมาจะถูกนําสงเขาสวนกลาง และรัฐจะเปนผูจัดสรรหรือแบงปน สินคาและบริการดังกลาวใหประชาชนแตละคน

อยางเทาเทียมกันโดยไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ 
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 
ประชาชนไมมีเสรีภาพท่ีจะผลิตหรือบริโภคอะไรไดตามใจ ถูกบังคับหรือสั่งการจากรัฐ 
สินคามีคุณภาพไมดีเทาท่ีควร เน่ืองจากผูผลิตขาดแรงจูงใจ เพราะไมวาจะผลิตสินคาได มากนอยเพียงใด 

คุณภาพเปนอยางไร ผูบริโภคก็ไมมีทางเลือกจะตองบริโภคตามการปนสวนท่ีรัฐจัดให 
การใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรัฐบาลไมสามารถท่ีจะมีขาวสาร

สมบูรณในทุกๆเรื่อง เชน รัฐไมรูความตองการที่แทจริงของประชาชนทําใหผลิต สินคาท่ีไมตรงกับความตองการ สงผล

ใหมีสินคาเหลือ (ไมเปนท่ีตองการ) จะเห็นไดวาลักษณะดังกลาว กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไปโดย

เปลาประโยชน เปนตน 

• ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) 
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับระบบเศรษฐกิจ แบบคอมมิวนิสต 

ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะเปนผูครอบครองทรัพยากรการผลิตพ้ืนฐาน ไวเกือบท้ังหมด และเปนผู

วางแผนเศรษฐกิจ กําหนดแนวทางการแกไขปญหาพื้นฐาน กิจการหลักท่ีมี ความสําคัญตอเศรษฐกิจสวนรวมของ

ประเทศ เชน ธุรกิจธนาคาร อุตสาหกรรมเหมืองแร ปาไม นํ้ามัน กิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ฯลฯ 

รัฐจะเปนผูเขามาดําเนินการเอง อยางไรก็ตาม รัฐยังใหเสรีภาพแกประชาชนบางพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและ

กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพยสิน เชน สามารถทําธุรกิจคาขายขนาดยอมระหวางทองถิ่นใกลเคียง สามารถถือครอง

กรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากิน เพื่อการยังชีพ โดยสรุป ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีอาศัยกลไกรัฐเปน

กลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ แตทวากลไกราคาพอจะมีบทบาทอยูบางในระบบเศรษฐกิจน้ี 
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ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีสวนชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง ฐานะและรายได

ของบุคคลเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต นอกจากน้ัน ภายใตระบบเศรษฐกิจน้ีเอกชนมีเสรีภาพและมี

กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพยสินบางพอสมควร 
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เน่ืองจากปจจัยการผลิตพ้ืนฐานอยูในการควบคุมของ รัฐบาลทําใหขาด

ความคลองตัว การผลิตถูกจํากัดเพราะตองผลิตตามท่ีรัฐกําหนด โอกาสท่ีจะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิต

เปนไปคอนขางลําบาก ทําใหการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ในลักษณะเดียวกับระบบ

เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 

• ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะผสมผสานระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม กลาวคือ ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบผสมท้ังรัฐบาลและเอกชนตางมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิตมีท้ังสวนท่ีเปนของรัฐบาลและเอกชน ในสวนท่ีเปนแบบทุนนิยม คือ 

เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินบางอยาง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตหรือบริโภค ใชระบบของการแขงขัน กลไกราคาเขา

มาทําหนาท่ีจัดสรรทรัพยากร สวนท่ีเปนแบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลเขามาควบคุมหรือเขามาดําเนินกิจการท่ีมี

ความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศ เชน กิจการสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลัก และ

อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีตองมีการลงทุนมากเพราะหาเอกชนลงทุนไดยาก เน่ืองจากเปนกิจการท่ีตอง เสี่ยงกับการ

ขาดทุนหรือไมคุมกับการลงทุน แตกิจการเหลาน้ีจําเปนตองมีเพราะเปนปจจัยพื้นฐานตอการดํารงชีพ เชน ไฟฟา 

นํ้าประปา การขนสง และคมนาคม เหตุท่ีรัฐบาลเขามาดําเนินการในกิจการดังกลาวก็เพื่อขจัดปญหาในเร่ืองการผูกขาด

หรือเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นถาปลอยใหเอกชนทําการแขงขัน โดยสรุปแลวระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเปน

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการใชท้ังระบบกลไกราคา หรือระบบตลาดควบคูไปกับระบบกลไกรัฐในการจัดสรรทรัพยากร 
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีคอนขางมีความคลองตัว กลาวคือ มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการจัดสรร

ทรัพยากรของระบบ กิจการใดท่ีกลไกราคาสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะปลอยใหเอกชนเปน

ผูดําเนินการ (ใชระบบของการแขงขัน) แตถากิจการใดท่ีกลไกราคาไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพรัฐก็จะเขา

มาดําเนินการแทน จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบเศรษฐกิจท่ีผสมผสาน กลาวคือ รวมขอดีของท้ังระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขาไวดวยกัน อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจดังกลาวก็มีขอเสียดวยเชนกัน 
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
การมีกําไรและระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอาจกอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะ และรายได

เชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
การท่ีรัฐสามารถเขามาแทรกแซงตลาดโดยใชกลไกรัฐอาจกอใหเกิด 
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเกิดการบิดเบือน การใชทรัพยากรของระบบ เศรษฐกิจเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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ปญหาเอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มท่ีเน่ืองจากไมแนใจในสถานการณทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลซึ่ง

มีความผันผวนและแปรเปลี่ยนไดงาย อาจทําใหเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง

ไมตอเน่ือง 
ท่ีมา http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4942  
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239. เหตุใดวิชาเศรษฐศาสตรจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย 
ก. มนุษยมีความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
ข. มนุษยมีรายไดจํากัด แตมีความตองการสินคาท่ีไมจํากัด 
ค. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด มนุษยจึงตองจัดสรรการใชทรัพยากรเหลาน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ง. ปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน มีการคาขายแบบเสรี มนุษยจึงควรมีความรูเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร 
 
ตอบ ค. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด มนุษยจึงตองจัดสรรการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เศรษฐศาสตรหมายถึง เปนการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด อยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลิต

สินคาและบริการตางๆเพ่ือสนองตอบความตองการของมนุษยซึ่งมีอยูไมจํากัด 
โดยธรรมชาติมนุษยมีความตองการตลอดเวลา และไมมีท่ีสิ้นสุด  แตจํานวนสินคาและบริการมีจํากัด  ทําให

เกิดความไมสมดุลระหวางสินคา บริการและความตองการ  จึงเกิดการเลือกท่ีจะตองตอบสนองความตองการ  ในการ

เลือกทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงทําใหหมดโอกาสท่ีจะทําสิ่งอ่ืนไปโดยปริยาย เราเรียกวาสูญเสียโอกาส       จึงกลาววาเม่ือตัดสินใจ

เลือกจะเกิดตนทุนเกิดขึ้นพรอมกันเราเรียกวาตนทุนคาเสียโอกาส ดังน้ันการท่ีจะเลือกเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดมี

ตนทุนตํ่าสุด  
สรุปไดวา  
1. ความตองการมีไมจํากัด (unlimited wants)       
2. ทรัพยากรมีจํากัด (scarcity resources) ทําใหเกิดความขาดแคลน 
3. จึงเกิดการเลือก (choice)  
4. เม่ือเกิดการเลือกสิ่งท่ีตามมาคืออะไร 
ท่ีมา http://www.mwit.ac.th/~t2060102/bea_eco.doc  
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240. กฎของอุปทานคือขอใด 
ก. เม่ือปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดหน่ึงเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพ่ิมขึ้น 
ข. เม่ือปจจัยท่ีใชในการผลิตสินคาชนิดหน่ึงเพ่ิมขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพ่ิมขึ้น 
ค. เม่ือราคาสินคาชนิดหน่ึงสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพ่ิมขึ้น 
ง. เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาจะเพ่ิมขึ้น 
 
ตอบ ค. เม่ือราคาสินคาชนิดหนึ่งสูงข้ึน ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพ่ิมข้ึน 
ในทางเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน (อังกฤษ: Supply and Demand) เปนแบบจําลองพื้นฐานท่ีอธิบาย

ความสัมพันธของผูซื้อและผูขายสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขัน โดยถือวาอุปสงคและอุปทาน เปนตัวแปรท่ีกําหนด

ปริมาณและราคาของสินคาแตละชนิดในตลาด 
โดยท่ัวไป อุปสงค (อังกฤษ: demand) หมายถึง ความตองการและความสามารถในการซื้อสินคาและบริการ

ในขณะท่ีอุปทาน (supply) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีพรอมจะขายในตลาดเพื่อตอบสนองความตองการซื้อ 
กฎอุปสงค (Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) เปนหลักการท่ีอธิบายความสัมพันธ

ระหวางราคาและปริมาณความตองการซ้ือหรือขาย โดยกฎอุปสงคระบุวา ปริมาณความตองการซ้ือสินคา หรือเรียกวา

ปริมาณอุปสงค (quantity demanded) มีความสัมพันธในทางลบกับราคา เม่ือปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลน้ันคงท่ี กลาวคือ 

เม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะตองการซื้อสินคาน้ันนอยลง กฎอุปทานระบุวา ปริมาณสินคาท่ีตองการ

ขาย หรือปริมาณอุปทาน (quantity supplied) มีความสัมพันธในทางบวกกับราคา เม่ือปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลน้ันคงท่ี 

กลาวคือเม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูขายมีแนวโนมท่ีจะตองการขายสินคามากขึ้น 
กฎอุปสงคและอุปทาน มักนําเสนอออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเสน โดยใหแกนต้ังเปนราคา และแกนนอน

เปนปริมาณสินคา เสนอุปสงคมักเขียนออกมาเปนเสนลาดลง และเสนอุปทานเปนเสนชันขึ้น แมวาโดยท่ัวไปเสนกราฟ

อุปทานจะมีลักษณะชันขึ้น อยางไรก็ตาม มีบางกรณีท่ีเสนกราฟอุปทานไมเปนไปตามลักษณะดังกลาว ตัวอยางของ

ขอยกเวนน้ีไดแก เสนกราฟอุปทานของแรงงานท่ีมีลักษณะของการโนมกลับ กลาวคือ เม่ืออัตราคาแรงเพิ่มขึ้น คนงาน

คนหน่ึงก็พรอมจะทํางานเปนจํานวนชั่วโมงท่ีมากขึ้น แตเม่ืออัตราคาแรงขึ้นถึงจุดท่ีสูงมากๆ คนงานอาจพบกับเลือก

ทํางานนอยลงและใชเวลาวางมากขึ้น[4] การวกกลับของเสนกราฟอุปทานยังปรากฏในตลาดอื่นดวย เชนในตลาดนํ้ามัน 

ประเทศท่ีสงออกนํ้ามันหลายประเทศลดการผลิตนํ้ามันหลังจากราคาพุงสูงขึ้นในวิกฤตการณนํ้ามันปพ.ศ. 2520[5] 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/อุปสงคและอุปทาน 
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241. ขอใดคือปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดวาในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินคาตางๆ จํานวนเทาใดในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ก. กลไกราคา     ข. กําไรของผูผลิต   
ค. ความพอใจของผูบริโภค    ง. นโยบายของภาครัฐและเอกชน 
 
ตอบ ก. กลไกราคา   
กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ 
1. กลไกราคา  หมายถึง  ภาวการณเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของ

อุปสงคและอุปทาน เม่ือผูผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  ดังน้ัน

จะเห็นไดวาราคาสินคาและบริการเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ตลอดจนเปนกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนราคาใหเขาสูจุดดุลยภาพ  เชน  เม่ือราคาสินคาและบริการเพิ่มขึ้น โดยท่ัวไปแลวความตองการซื้อหรือ

อุปสงคก็จะลดลง แตอุปทานของสินคาและบริการจะเพ่ิมขึ้น  เปนตน 
กลไกราคาจะพบไดในทุกตลาด ยกเวน ตลาดแบบผูกขาด  เพราะกลไกราคาจะเกิดไดเฉพาะตลาดที่มีการ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะของตลาดเสรีหรือประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม หรือ

ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเทาน้ัน โดยระบบเศรษฐกิจเหลาน้ีจะมีกลไกราคาเปนตัวกําหนดวาจะผลิตสินคาปริมาณเทาใด

และราคาเทาใด 
การกําหนดราคาสินคาและบริการในทางเศรษฐกิจ กําหนดไว 2 วิธี  คือ 
1. ใหกลไกราคาเปนเครื่องมือในการกําหนดราคาสินคาและบริการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของ

อุปสงคและอุปทาน 
2. รัฐบาลกําหนดราคาสินคาและบริการดวยการควบคุมและแทรกแซงราคาสินคาและบริการดวยวิธีกําหนด

ราคาเม่ือสินคาท่ีจําเปนขาดตลาด เพื่อชวยเหลือผูบริโภค  , การประกันราคาขั้นตํ่าเพ่ือชวยเหลือผูผลิต , การพยุงราคา
สินคาไมใหตกตํ่ามากเกินไป เพื่อชวยเหลือผูผลิตหรือผูขายไมใหขาดทุน 

2. อุปสงค  (Demand) หมายถึง  ปริมาณความตองการซื้อสินคาและบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบริโภคท่ี
เต็มใจจะซื้อและซื้อหามาได ณ ระดับราคาตางๆท่ีตลาดกําหนดให  กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีความตองการท่ีจะซื้อสินคา

และบริการนั้นแลว ก็จะสามารถมีกําลังซื้อสินคาน้ันได แตถาผูบริโภคไมสามารถท่ีจะซื้อหรือไมมีกําลังซื้อ ก็จะไมถือวา

เปนอุปสงคตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร 
2.1 กฎของอุปสงค  (Law  of  Demand)  หมายถึง  ผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการในราคา

ตํ่า(ราคาถูก) ในปริมาณมากกวาซื้อสินคาในราคาสูง(ราคาแพง) 
2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค 
การท่ีผูบริโภคจะทําการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงเปนจํานวนเทาใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ ดังน้ี 
1. ราคาสินคาและบริการ(ตามกฎของอุปสงค)                     
2. รายไดของผูบริโภค           
3. รสนิยมของผูบริโภค         



 
- 69 - 

4. สมัยนิยม             
5. การโฆษณาและเทคนิคการตลาด     
6. ราคาสินคาหรือบริการอื่นๆท่ีตองใชรวมกันหรือแทนกันได 
7. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผูบริโภค                                
8. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผูบริโภค 
9. พฤติกรรมของผูบริโภค เชน ฤดูกาล    การศึกษา           
10. ภาวะเศรษฐกิจขณะน้ันๆ                                
3. อุปทาน (Supply)  หมายถึง  ปริมาณสินคาและบริการท่ีผูขายหรือผูผลิตยินดีขายหรือผลิตใหแกผูซื้อ ณ 

ระดับราคาตางๆตามท่ีตลาดกําหนดให กลาวคือ เม่ือราคาสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมสูงขึ้น ผูผลิตก็ยินดีท่ีจะเสนอขาย

มากขึ้น แตถาราคาสินคาชนิดน้ันลดลงปริมาณของอุปทานก็จะลดลงตามไปดวย 
3.1 กฎของอุปทาน  (Law  of Supply)  หมายถึง  ผูผลิตมีความตองการเสนอขายสินคาและบริการในราคา

สินคาและบริการท่ีสูง(ราคาแพง) ในปริมาณมากกวาราคาสินคาและบริการท่ีตํ่า(ราคาถูก) 
3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทาน 
การท่ีผูผลิตจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูซื้อมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ ดังน้ี 
1. ราคาสินคาและบริการในขณะน้ันๆ (กฎของอุปทาน)                    
2. ตนทุนการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลง (วัตถุดิบ) 
3. เทคโนโลยีการผลิตท่ีนํามาใช                           
4. ฤดูกาล                                 
5. สภาวะของตลาดและภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ัน 
6. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาสินคาและบริการของผูผลิต (การเกิดกําไร) 
7. จํานวนผูผลิตท่ีเปนคูแขง (ราคาสินคาและบริการชนิดเดียวกันท่ีมีการแขงขันกัน) 
4. ดุลยภาพ (Equilibrium) 
กลไกราคาทํางานโดยไดรับอิทธิพลจากท้ังผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งเราจะสังเกตเห็นไดวา ณ เวลาใด เวลาหน่ึง 

ถาปริมาณความตองการหรือปริมาณอุปสงคตอสินคาในตลาดมีมากเกินกวาปริมาณสินคาท่ีผูผลิตจะยินดีขายให ราคา

สินคาก็มีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากการขาดแคลนของสินคา แตถาปริมาณสินคาท่ีผูผลิตประสงคจะขายให

ผูบริโภค หรือปริมาณอุปทานของสินคามีมากกวาปริมาณสินคาท่ีผูบริโภคประสงคจะซื้อ ราคาสินคาน้ันก็จะมีแนวโนม

ลดตํ่าลง  เม่ือปริมาณอุปสงคและปริมาณอุปทานเทากัน ราคาสินคาจึงจะอยูน่ิง หรือท่ีเรียกวา มีเสถียรภาพไมปรับขึ้น

ลงอีก ยกเวนวา จะมีปจจัยอื่นๆท่ีทําใหตลาดตองเปลี่ยนแปลงไป 
ท่ีมา http://tc.mengrai.ac.th/angkana/sara3_files/page2_files/2.htm  
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สรุป        การทํางานของกลไกราคาจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยท่ีรัฐบาลไมจําเปนตองเปนผูตัดสินใจแทนผูอื่น เพราะการแขงขันระหวางผูซื้อและผูขาย จะทําใหสินคามีราคาท่ี

สะทอนความขาดแคลนของสินคาหรือ ทรัพยากรน้ันๆ ผูซื้อยอมทราบดีถึงความตองการท่ีแทจริงของตน เชนเดียวกับ

ผูผลิตก็ยอมทราบดีกวาผูอื่นวาตนทุนการผลิตของตนเองเปนอยางไร และสมควรตอบสนองความตองการสินคาใน

ทองตลาดอยางไร 
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242. ปจจัยใดไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  
ก. การบริโภคของครัวเรือน    ข. การชําระหน้ีตางประเทศ 
ค. การลงทุนของหนวยธุรกิจ   ง. การใชจายในการซื้อสินคาและบริการของรัฐ 
 
ตอบ ข. การชําระหนี้ตางประเทศ 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) หมายถึง มูลคาตลาดของสินคา

และบริการขั้นสุดทายท่ีถูกผลิตภายในประเทศในชวงเวลาหน่ึงๆ โดยไมคํานึงวาผลผลิตน้ันจะผลิตขึ้นมาดวยทรัพยากร

ของชาติใด ซึ่งถูกคิดคนโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตรชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสามารถ
ใชเปนตัวบงชี้ถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศน้ันๆ 

การวัดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
การวัดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สามารถวัดได 2 วิธี ไดแก 
1. การวัดรายจาย (Expenditure Approach) ท่ีจายใหสินคาและบริการขั้นสุดทาย 
GDP = รายจายเพื่อบริโภค + รายจายเพื่อการลงทุน + รายจายของรัฐบาล + รายจายสุทธิของตางประเทศท่ี

ซื้อสินคาผลิตในประเทศ 
หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports) 
2. การวัดรายได (Resource Cost - Income Approach) ท่ีไดจากการขายสินคาและบริการขั้นสุดทาย 
GDP = คาจางและเงินเดือนลูกจาง + รายไดเจาของธุรกิจสวนตัว + กําไรของบริษัท(รายไดผูถือหุน) + 

ดอกเบ้ีย(รายไดเจาหน้ี) + คาเชา(รายไดเจาของสินทรัพย) + ภาษีธุรกิจทางออม + คาเสื่อมราคา + รายไดสุทธิของคน

ตางชาติในประเทศ 
หมายเหตุ: ภาษีทางออมคือภาษีท่ีเรียกเก็บจากสินคาหรือบริการโดยผูท่ีมีหนาท่ีชําระภาษีโดยตรง(ผูเสียภาษี

คนแรก) สามารถผลักภาระภาษีไปใหบุคคลอื่นได เชน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
เน่ืองจากวิธีการวัด GDP ดวยรายจายเปนวิธีท่ีพื้นฐานท่ีสุดในการวัดและเขาใจ GDP ดังน้ัน จะอธิบายตัว

แปรในสมการท่ีคํานวณ GDP ดวยการวัดรายจายเทาน้ัน ดังตอไปน้ี 
GDP = C + I + G + NE 
Consumption (C) หมายถึง การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) ซึ่งรวมคาใชจายสวนบุคคล

แทบทั้งหมดเชน อาหาร คาเชา คายา แตไมรวมการซื้อบานหลังใหม 
Investment (I) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในสินคาทุน เชน การกอสรางเหมืองแรใหม การซื้อซอฟตแวร 

การซื้ออุปกรณเครื่องจักรสําหรับโรงงาน เปนตน การใชจายโดยครัวเรือนเพื่อซื้อบานหลังใหมถูกรวมไวในการลงทุน

เชนกัน ทวา การซื้อผลิตภัณฑทางการเงินเชน การซื้อหุนสามัญหรือหุนกู ไมถูกจัดวาเปนการลงทุนแตเปนการออม 

(Saving) จึงไมถูกรวมใน GDP เพราะเปนเพียงการสับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเทาน้ัน ซึ่งเงินน้ันไมไดถูกแปลงให

กลายเปนสินคาหรือบริการ จึงไมเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจท่ีแทจริง และถูกจัดใหเปนรายจายประเภทเงินโอน 

(Transfer payment) 
หมายเหตุ: คาใชจายดอกเบี้ยสุทธิของภาคการเงินเทาน้ันท่ีถูกมองวาเปนการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม จึงถูก

รวมไวใน GDP 



 
- 72 - 

Government Spending (G) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของรัฐบาลท่ีใชซื้อสินคาและบริการขั้นสุดทาย ซึ่ง

รวมถึงเงินเดือนของขาราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และคาใชจายลงทุนของรัฐ แตไมรวมรายจายประเภทโอนเงิน

อยางเชน สวัสดิการสังคมหรือผลประโยชนจากการวางงาน 
Net Exports (NE) หมายถึง การสงออกสุทธิ หรือการสงออก(X) ลบดวยการนําเขา (M) น่ันเอง ท่ีตองลบ

การนําเขาเพราะตัวเลขการบริโภคสินคาและบริการท่ีถูกนําเขามาบริโภคจะถูกรวมไวใน C, I, และ G แลว 
สิ่งท่ีไมนับรวมใน GDP 

• ไมนับสินคากอนสินคาขั้นสุดทาย (intermediate goods) เพราะจะทําใหเกิดการนับซ้ํา 

• ไมนับการซื้อขายสินคามือสอง เพราะไมไดเปนการเพิ่มผลผลิตปจจุบัน แตนับคาคอมมิชชั่นจากการขาย 

เพราะเปนการใหบริการในชวงเวลาปจจุบัน 

• ไมนับรายการทางการเงินและการโอนเงิน เชน การซื้อขายหุน นาโอนเงินใหหลาน เพราะไมเปนการผลิต 
ขอจํากัดของ GDP 

• ไมนับการผลิตท่ีไมกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนในตลาด เชน ในอดีตทํากับขาวทานเองในบาน จึงไมถูกนับ

รวม แตปจจุบันเน่ืองจากไลฟสไตลเปลี่ยนไปทําใหตองทานขาวนอกบาน จึงถูกนับรวม ซึ่งทําใหการเปรียบเทียบ GDP 
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันใหมีความหมายลดลง 

• ไมรวมผลผลิตท่ีไมถูกรายงาน (underground economy) เชน เปนการคาขายท่ีเปนเงินสดโดยไมมีการ

แจงใหทางการรับทราบ เชน บอยรับทิปเปนเงินสด คนงานทํางานโดยรับเงินสดเพื่อเลี่ยงภาษี 

• ไมรวมการพักผอนและตนทุนมนุษย GDP สนใจแตผลผลิต ไมใสใจวาคนทํางานหนักหรือนานขนาดไหน

ในการสรางผลผลิต 

• ไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพสินคาและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑใหมๆ 

• ไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบท่ีเกิดจากการผลิต บริโภค และการกระทําดานลบของคนและธรรมชาติ 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
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243. เงินจํานวนใดไมรวมอยูในงบประมาณรายรับของรัฐบาล 
ก. คาสัมปทานจากการเก็บรังนก   ข. เงินรายไดจากการไฟฟาฝายผลิต  
ค. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  ง. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ  
 
ตอบ ค. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  
งบประมาณรายรับของรัฐบาลไทย หมายถึง รายไดตางๆ ท่ีรัฐบาลสามารถจัดหามาไดจากแหลงท่ีสําคัญๆ และ

มาจากการกูยืมเงินของรัฐบาล เพ่ือนําเงินไปใชจายในโครงการตางๆ  
รายรับของรัฐบาลประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ รายไดและเงินกู มีรายละเอียดดังน้ี 
1. รายได : รายไดของรัฐบาล หมายถึง รายไดท่ีนําสงคลังในแตละปงบประมาณซึ่งประกอบดวย รายไดจาก

ภาษีอากร รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่น ๆ ดังน้ี  
1. รายไดจากภาษีอากร  
2. รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ การขายหลักทรัพยและทรัพยสินตาง ๆ ของราชการ เชน ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง รถยนต หนังสือราชการ และคาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน 
3. รายไดจากรัฐพาณิชย หมายถึง รายไดจากผลกําไรขององคกรรัฐบาล หนวยธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ เชน 

โรงงาน ยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และเงินปนผลจากบริษัทท่ีรัฐบาลถือหุน 
4. รายไดอื่น หมายถึง คาแสตมป คาฤชา คาปรับตาง ๆ 
2. เงินกู หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลกูจากเอกชนและสถาบันการเงินในประเทศหรือตางประเทศ เชน กูจากธนาคาร

แหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินของเอกชน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยใช

วิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารอื่น ๆ หรือทําสัญญากู อยางไรก็ตามการกูเงินของรัฐบาลจะกอใหเกิดหน้ี

สาธารณะขึ้น 
3. เงินคงคลัง หมายถึง เงินท่ีเหลือจากการใชจายในปกอนๆ ซึ่งรัฐบาลเก็บสะสมไว ในปท่ีรายจายสูงเกินกวา

รายไดและรัฐบาลไมตองการกอหน้ีเพิ่มขึ้นสามารถนําออกมาใช ท้ังน้ีตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ท่ีมา http://learners.in.th/blog/wann3/215243  
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244. องคการการคาโลก (WTO) ต้ังข้ึนเพ่ือแกไขปญหาการคาระดับนานาชาติในเรื่องใด 
ก. การคาท่ีไมเปนธรรม ข. การกีดกันทางการคา ค. การอุดหนุนทางการคา ง. การทุมตลาดทางการคา  
 
ตอบ ข. การกีดกันทางการคา  
องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) มีพัฒนาการมาจากแกตต (General Agreement 

on Tariff and Trade : GATT) จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2538 โดยมีองคกรสูงสุดในการตัดสินใจ คือ ท่ีประชุม

ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมทุก ๆ 2 ป การประชุมครั้งแรกมีขึ้นท่ีประเทศสิงคโปร 

เม่ือวันท่ี 9-13 ธันวาคม 2539 ครั้งท่ี2 มีขึ้น ณ นครเจนีวาประเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางวันท่ี 18-20 พฤษภาคม 2541 

การประชุมครั้งท่ี 3 มีขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 และการประชุมครั้งท่ี 4 จะมีขึ้น ณ 

เมืองโดฮา ประเทศการตา ระหวางวันท่ี 9-13 พฤศจิกายน 2544 ปจจุบัน WTO มีสมาชิกท้ังสิ้น 140 ประเทศ องคการ

การคาโลก (World Trade Organization : WTO)วัตถุประสงคของ WTO  
- เปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา และมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนให

การคามีความเสรียิ่งขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม  
- สรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ  
- เปนกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคาของประเทศสมาชิก  
หลักการสําคัญของ WTO 
- กําหนดใหใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศโดยไมเลือกประติบัติ (Non-Discrimination) คือ ใหการปฏิบัติ

ตอสินคาจากทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน (Most-favoured Nation Treatment  : MFN) กลาวคือ แตละประเทศจะตอง
เรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือคาธรรมเนียม หรือใชมาตรการใดๆ กับสินคาท่ีนําเขาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เทาเทียมกันทุก

ประเทศ และปฏิบัติตอสินคานําเขา เทาเทียมกับสินคาภายในประเทศ (National Treatment) ไมวาจะเปนการเก็บภาษี

ภายใน หรือการกําหนดกฎระเบียบตางๆ  
- การกําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาจะตองมีความโปรงใส (transparency)โดยประเทศสมาชิกจะตอง

พิมพเผยแพรกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการคาตอสาธารณชน และแจงให ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทราบเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ  
- คุมครองผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากรเทาน้ัน (tariff-only protection) โดยหลักการแลว WTO หามใช

มาตรการจํากัดการนําเขาทุก ชนิด ยกเวนบางกรณีท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ WTO  
- มีสิทธ์ิใชขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน (necessary exceptions and emergency action)ประเทศ

สมาชิกสามารถใชมาตรการคุมกันชั่วคราวในกรณีท่ีมีการนําเขามากผิดปกติ และสามารถจํากัดการนําเขา เพื่อจุดประสงคใน

การแกไขการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หรือในกรณีท่ีเปนขอยกเวนท่ัวไป เชน เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว 

และพืช เพื่อศีลธรรมอันดี และเพื่อความม่ันคงภายใน เปนตน  
- สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม (fair competition) ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโตการทุม

ตลาด และการอุดหนุนสินคานําเขาได หากมีการไตสวนตามกฎเกณฑของ WTO แลวพบวา ประเทศผูสงออกมีการทุมตลาด 

หรือใหการอุดหนุนจริง และกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน นอกจากน้ี ยังหามไมใหประเทศสมาชิกอุดหนุน

การผลิต และการสงออกจนบิดเบือนกลไกตลาด  
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- ใหมีการรวมกลุมทางการคาเพื่อลดภาษีระหวางกันได หากมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการคา  
(no trade blocs) ประเทศสมาชิกสามารถตกลงรวมกลุม เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะขยายการคาระหวางกัน แตมี

เงื่อนไขวาการรวมกลุมตองไมมีจุดประสงค เพื่อกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุม และเม่ือรวมกลุมกันแลวตองไม

กระทบตอผลประโยชนเดิมของประเทศนอกกลุม  
- มีกระบวนการยุติขอพิพาททางการคา (trade dispute settlement mechanism) เม่ือมีกรณีขอขัดแยงทาง

การคา ใหหารือเพ่ือหาทางยุติขอพิพาท หากไมสามารถหาขอสรุปได ใหนําเร่ืองเขาสูกระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO โดย
การยื่นเรื่องตอองคกรระงับขอพิพาท (dispute settlement body: DSB) ของ WTO เพื่อจัดต้ังคณะลูกขุนขึ้นพิจารณา
กรณีดังกลาว และรายงานผลใหประเทศสมาชิกอื่นรวมกันพิจารณา บังคับใหเปนไปตามผลของคณะลูกขุน หากไมปฏิบัติตาม

คําตัดสิน ประเทศผูเสียหายสามารถทําการตอบโตทางการคาได  
- ใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี (special and differential treatment : 

S&D) ผอนผันใหประเทศกําลังพัฒนาจํากัดการนําเขาได หากมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพ

ดุลการชําระเงิน และใหโอกาสประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แกประเทศกําลังพัฒนาได แมจะขัดกับ
หลัก MFN ก็ตาม  

ปจจุบัน WTO มีประเทศสมาชิกท้ังสิน 140 ประเทศ มีประเทศท่ีอยูระหวางกระบวนการเขาเปนสมาชิกอีก 28 
ประเทศ ท่ีสําคัญอาทิ จีน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เนปาล เปนตน 

ท่ีมา http://learners.in.th/blog/ss-econ/196421  
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245. วัตถุประสงคสวนหนึ่งในการกอต้ังกองทุนการเงินระหวางประเทศคือขอใด 
ก. เพื่อรักษาคาเสมอภาคของเงินใหคงท่ี  
ข. เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกเปนอัตราคงท่ี  
ค. เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดเพิ่มการสงสินคาออกและลดการนําเขา  
ง. เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก  
 
ตอบ ง. เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก  
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International Monetary Fund - IMF) เปนองคการระหวางประเทศท่ี

กอต้ังขึ้นพรอมกับธนาคารระหวางประเทศเพื่อการฟนฟูและการพัฒนา ( International Bank for Reconstruction 
and Development - IBRD) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1944 ตามกรรมสารสุดทายของท่ีสหประชาชาติ 44 ประเทศท่ี

เมืองเบรตตัน วูดส มลรัฐนิวแฮมพเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีสงครามโลกทางยุโรปยังคงรุนแรงอยู และ 

IMF เริ่มเปดดําเนินการในเดือนมีนาคมปค.ศ.1947 โดยมีสํานักงานใหมต้ังอยู ณ นครวอชิงตัน ดี.ซี. 
กองทุนการเงินระหวางประเทศมีฐานะเปนทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ มีหนาท่ีรักษาเสถียรภาพทางการ

เงินโดยสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศ และอํานวยความสะดวกในการขยายตัวทางการคาเพื่อกอใหเกิดการ

จางงานเพ่ิมขึ้น และสงเสริมภาวะเศรษฐกิจท่ีดีในประเทศสมาชิก ปจจุบันมีรัฐท่ีเปนสมาชิกจํานวน 182 ประเทศ 
สมาชิกผูกอต้ัง ( Original Members ) ของกองทุนประกอบดวยประเทศท่ีเขารวมในการประชุมท่ีเบรตตัน วูดส 

จํานวน 39 ประเทศ (จากบรรดา 44 ประเทศท่ีเขาประชุม) ท่ียอมรับความตกลงจัดต้ังกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
เพื่อดูแลใหสมาชิกมีระบบแลกเปลี่ยนท่ีมีเสถียรภาพและมีระบบการชําระเงินระหวางประเทศสมาชิกอยางเปน

ระบบ โดยหลีกเลี่ยงการมีขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราหรือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล ท้ังน้ีเพื่อสงเสริมใหเกิดการจางวาน 

รายไดและพัฒนาการทางการผลิตในระดับสูง รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูของประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
เพื่อใหความสนับสนุนดานการเงินแกประเทศสมาชิกในอันท่ีจะปรับปรุงฐานะดุลการชําระเงินใหดีขึ้น เพื่อท่ีจะ

ไมตองใชมาตรการตาง ๆ ซึ่งจะกอผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศน้ันและตอประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยรวม เชน การ

ต้ังขอจํากัดทางการคาและการชําระเงิน เปนตน 
เพื่อจัดต้ังระบบการเงินระหวางประเทศใหหลากหลายในหมูประเทศสมาชิก และยกเลิกในการยกเลิกขอจํากัด

ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศอันเปนอุปสรรคตอการขยายตัว และการเติบโตของการคาโลก 
เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศไมใหผันผวนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิกใหอยู

ในระเบียบและหลีกเลี่ยงการแขงขันกันลดคาของเงิน 
เพื่อลดการขาดดุลชําระเงินระหวางประเทศของสมาชิกดวยการจัดต้ังกองทุนชั่วคราวสํารองสําหรับประเทศ

สมาชิก เพื่อใหโอกาสในการปรับระดับของดุลการชําระเงินระหวางประเทศท่ีสูญเสียไป และเพื่อจะไดไมหันไปใช

มาตรการท่ีบ่ันทอน และทําลายความม่ันคงของชาติและนานาชาติ 
ท่ีมา http://www.mwit.ac.th/~vachii/words/s40106_49/IMF.doc  
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246. องคการใดมีเปาหมายหลักในการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ก. ILO   ข. NATO  ค. OPEC  ง. APEC  
 
ตอบ ง. APEC 
องคการแรงงานระหวางประเทศ-ไอแอลโอ (International Labour Organization-ILO) 
องคการไอแอลโอ ต้ังขึ้นต้ังแตยังไมมีองคการสหประชาชาติ คือ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) เปนองคการ

ชํานัญเฉพาะเรื่อง องคการแรกท่ีเขาอยูในเครือสหประชาชาติ คือ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) องคการน้ีมีอายุได 

๗๗ ป ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในบรรดารัฐสมาชิกสหประชาชาติท่ีนับวาเปนผูริเริ่มกอต้ัง มีประเทศไทยรวมอยูดวย ประเทศ

อื่นในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ไดแก จีน อินเดีย ญ่ีปุน และนิวซีแลนด 
ภารกิจหลักของ ไอแอลโอ คือชวยเหลือผูใชแรงงานทั่วโลกใหไดรับความยุติธรรมจากสังคม ใหมีชีวิต และ

สภาพการทํางานท่ีดีขึ้น ผลงานขององคการทําใหไดรับรางวัลโนเบล เพื่อสันติภาพ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. ๑๙๖๙) 

ท้ังน้ีโดยท่ีองคการยึดม่ันในหลักการท่ีวา สันติสุขแหงโลกจะเกิดขึ้นไดและมีความตอเน่ืองม่ันคงก็ดวยการท่ีมีความ

ยุติธรรมในสังคม มีฐานรากคือ ความเคารพในสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดี มีสภาพการทํางานซึ่งเกื้อกูล

ความผาสุกของผูใชแรงงาน การมีโอกาสทํางานและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรการปฏิบัติงานของไอแอลโอ คือ จัดใหมีการเจรจารวมของผูเกี่ยวของสามฝาย ไดแก ฝายรัฐบาล 

ฝายนายจาง และฝายแรงงาน ในกรณีท่ีมีความขัดแยงและพยายามแกไขปญหารวมกันโดยมีมติเปนเอกฉันท ภารกิจ

ขององคการน้ีในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกมีความหลากหลายและยุงยาก เพราะประเทศตางๆ มีสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีแตกตางกัน ท้ังในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสราง รายไดและสวัสดิการสังคม การพาณิชย การลงทุน 

แรงงาน ปญหาดานสังคมและแรงงาน ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศท่ีเร่ิมเขาสูยุค

อุตสาหกรรม ก็ไดนํามาซึ่งปญหาใหมๆ อีกมากมาย 
ไอแอลโอ จัดลําดับเร่ืองสําคัญรีบดวนไวสามประการ คือ   

๑) การจัดใหมีงานทําและขจัดความยากจน   
๒) การคุมครองผูใชแรงงาน 
๓) สงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิแหงมนุษยชน  

ในขอแรกไอแอลโอ ชวยเหลือประเทศตางๆ ในการฝกอบรมผูใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพ ในขอท่ีสอง ไอแอล

โอ ชวยประเทศตางๆ ใหเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัย และใหตระหนักถึงภัย

ท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงาน ในขอท่ีสามไอแอลโอชวยเหลือในการออกกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และอุตสาหกรรม

สัมพันธระหวางแรงงานกับนายจาง สนับสนุนองคการของผูใชแรงงาน ไดกําหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งชวย

ในการสรางเสริมประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
องคการไอแอลโอ มีสํานักงานภูมิภาคและสํานักงานประจําประเทศหลายแหงในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ใหความ

ชวยเหลือทางดานวิชาการ จัดการฝกอบรม ทําการศึกษาวิจัย เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพระหวางรัฐบาล แรงงานและนายจาง 

ในระดับประเทศ สํานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร ตูไปรษณีย ๑๗๕๙  กรุงเทพมหานคร 

๑๐๕๐๑โทรศัพท (๖๖๒) ๒๘๒-๙๑๖๔, ๒๘๘-๑๗๑๐,๒๘๘-๑๗๕๕ โทรสาร (๖๖๒) ๒๘๑-๑๔๙๖  
ท่ีมา http://guru.sanook.com/search/องคการแรงงานระหวางประเทศ-ไอแอลโอ_(International_Labour_Organization-ILO) 
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องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือ นาโต 

(NATO) เปนองคกรระหวางประเทศเพื่อความรวมมือในการรักษาความสงบ กอต้ังเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2492 
(ค.ศ. 1949) ปจจุบันประกอบดวยสมาชิกท้ังหมด 28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกกอต้ังประกอบดวย ประเทศเบลเยียม แคนาดา เดนมารก ฝร่ังเศส ไอซแลนด อิตาลี ลักเซ

มเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา. โดยตอมาในป พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 

1952) กรีซและตุรกีไดเขารวมเปนสมาชิก ในขณะท่ีประเทศเยอรมนีเขารวมเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) 
ตอมา มีประเทศโครเอเชียและ แอลบาเนีย มาเปนสมาชิกในวันท่ี 8 เมษายน 2008 มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงบรัสเซลส 

ประเทศเบลเยี่ยม 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ 
 
โอเปก (องคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํามันเพ่ือการสงออก)  หรือ OPEC (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries) 
โอเปก เปนองคกรรวมของรัฐบาลระหวางประเทศท่ีมีความถาวร เร่ิมกอต้ังขึ้นในการประชุมท่ีกรุงแบกแดด 

ประเทศอิรัก เม่ือวันท่ี10-14 กันยายน 2503 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก (1) อิหราน (2) อิรัก (3) คูเวต (4) 

ซาอุดิอาระเบีย และ (5) เวเนซูเอลา ตอมา มีสมาชิกอีก 8 ประเทศ มาเพ่ิมเติม ไดแก (1) ประเทศกาตา (2504) (2) 

อินโดนีเซีย (2505) (3) ลิเบีย (2505) (4) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต (2510) (5) แอลจีเรีย (2512) (6) ไนจีเรีย (2514) (7) 

เอกวาดอร (2516-2535) (8) กาบอง (2518-2537) ในชวง 5 ป แรก โอเปกมีสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีนครเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด ตอมา เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2508 จึงยายท่ีทําการไปอยูท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
จุดประสงคในการต้ังโอเปก 
เพื่อเปนตัวกลางประสานงานดานนโยบายนํ้ามันระหวางประเทศผูผลิตนํ้ามัน ในการรักษาระดับราคาใหมีความ

เปนธรรม และสรางความม่ันคงใหแกประเทศผูผลิตปโตรเลียม กอใหเกิดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ สรางเศรษฐกิจ 

และรักษาระดับความสมํ่าเสมอในการผลิตปโตรเลียม เพื่อใหเพียงพอในการปอนเขาสูตลาดโลก โดยผูผลิตจะไดรับ

ผลตอบแทนท่ีเปนธรรม ในการไดรับการคืนทุนท่ีไดลงไปในอุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม 
ท่ีมา http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81_:_OPEC/  
 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : 

APEC) เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

เอเปคกอต้ังขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค มุงเนนความเจริญเติบโตและการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ภูมิภาค และผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝาย รอบอุรุกวัย ประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ตองการถวงดุล

อํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรป อีกดวย 
ปจจุบัน เอเปคมีสมาชิกท้ังสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ) ประกอบดวยมหาอํานาจทาง

การเมืองและเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน รวมทั้งสมาชิกอาเซียน 

และประเทศในอเมริกาเหนือและใต  
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 
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247. การศึกษาในขอใดไมสามารถใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม  
ก. การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมของชาวอุดรธานี ข. พื้นท่ีนํ้าทวมบริเวณจังหวัดนครนายก   
ค. แหลงโบราณสถานแหงใหมบริเวณทุงกุลารองไห ง. แหลงแรทองคําในถ้ําเขาลิเจีย 
 
ตอบ ง. แหลงแรทองคําในถ้ําเขาลิเจีย 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
GIS (Geographic Information System) หรือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร “…เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลเชิง พื้นท่ี (Spatial Context) โดยขอมูลลักษณะตางๆในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลน้ันๆ เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดตามตองการ"* 

ขบวนการในการวิเคราะหขอมูลใน GIS แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
1. Manual Approach เปนการนําขอมูลในรูปแผนท่ีหรือลายเสนตางๆถายลงบนแผนใส แลวนํามาซอนทับกัน ท่ี

เรียกวา “overlay techniques” ในแตละปจจัย เพื่อใหไดผลลัพธตามท่ีตองการ แตวิธีการน้ีมีขอจํากัด ในเรื่องของจํานวนแผนใส

ท่ีจะนํามาซอนทับกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากความสามารถในการวิเคราะหดวยสายตา (Eye Interpretation) จะกระทําไดในจํานวนของ
แผนใสท่ีคอนขางจํากัด และจําเปนตองใชเน้ือท่ีและวัสดุในการเก็บ ขอมูลคอนขางมาก 

2. Computer Assisted Approach เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปของตัวเลขหรือดิจิตอล (digital) โดยการเปลี่ยน
รูปแบบของขอมูลแผนท่ีหรือลายเสนใหอยูในรูปของตัวเลขแลวทําการซอนทับกันโดยการนําหลักคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเขา

มาชวย วิธีการน้ีจะชวยใหลดเน้ือท่ีในการเก็บขอมูลลงและสามารถเรียกแสดงหรือทําการวิเคราะหไดโดยงาย 
หัวใจท่ีสําคัญของระบบ GIS คือ ขอมูลดานเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ซึ่งจะถูกนําเขาระบบดวยการแปลงใหอยูในรูปของ 

Vector โดยเครื่องมือนําเขา Digitizer ซึ่งขอมูลจะมีความสัมพันธกันในเชิงตําแหนงเชนเดียวกับท่ีอยูในแผนท่ี การจัดเก็บขอมูล

ในลักษณะ Vector มีขอดีในแงการประหยัดเน้ือท่ีการจัดเก็บ และการขยายภาพใหใหญบนจอภาพโดยยังแสดงความคมชัด

เหมือนเดิม การเก็บขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีสามารถออกแบการจัดเก็บตามประโยชนการใชสอย โดยแบงเปนชั้น (Layer) ตาง ๅ เชน 

ถนน, แมนํ้า, ลักษณะชั้นดิน, ลักษณะชั้นบรรยากาศ ฯลฯ เม่ือตองการทําการวิเคราะหขอมูล ผูใชสามารถท่ีจะเลือกขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ชั้นตางๆท่ีตองการมาซอนทับกัน (Overlay) โดยกําหนดเงื่อนไขท่ีตองการเขาไปในระบบ ระบบ GIS จะแสดงพ้ืนท่ีหรือจุดท่ีต้ัง
ของสถานท่ีท่ีผูใชตองการ บนหนาจอคอมพิวเตอรซึ่งจะแสดงดวยความเขมของสีท่ีแตกตางกัน ทําใหผูใชสามารถเขาใจไดงาย 

นอกจากระบบ GIS จะจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เชนแผนท่ีแสดงการใชท่ีดิน ฯลฯ แลวระบบยังสามารถจัดเก็บขอมูลท่ีไมใชเชิงพ้ืนท่ี

โดยใหมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ไดแก ขอมูลแสดงคุณลักษณะตางๆ (Attribute Data) เชน ขอมูลดานประชากร, ขอมูล
รายละเอียดลูกคา เปนตน ซึ่งการจัดเก็บขอมูลท้ังหมดจะอยูในรูปฐานขอมูลเดียว (Relational Database) ทําใหการจัดเก็บ

ขอมูลไมซ้ําซอน และงายตอการเรียกใชขอมูลน้ันๆ 
โดยสรุปแลว ขอมูลในระบบ GIS ประกอบดวย 2 สวน คือ 
1. Graphic หรือ Spatial Data (ขอมูลเชิงภาพ) แบงลักษณะของ graphic ไดเปน feature 3 ประเภท คือ 

- Point feature 1 (จุด) ใชอางอิงถึงตําแหนงท่ีต้ังของสิ่งตางๆ ในแผนที่ เชน ท่ีต้ังของบอนํ้า ท่ีต้ังของเสาไฟ 
- Line feature (เสน) เปนจุดของชุดท่ีเรียกตอกัน โดยใชแทนลักษณะท่ีเปนเสน เชน แมนํ้า, ถนน 
- Polygon feature (พื้นท่ีรอบรูปปด) เปนเสนรอบรูปปด ใชแทนลักษณะท่ีเปน หรือพื้นท่ี เชน พื้นท่ีปา ขอบเขตการปกครอง : 

ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล 
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2. Non graphic หรือ Assrobite Data เปนขอมูลบอกคุณลักษณะตางๆของ feature เชน ชื่อถนน ความกวางของ

ถนน 
สวนประกอบของระบบ GIS มีดังนี้ 
1. ฮารดแวร (Hard ware) : คอมพิวเตอร ใชเก็บประมวลผลและแสดงผลขอมูลแผนท่ี 
2. ซอรฟแวร (GIS Soft ware) ควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี คือ สามารถสรางความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีเปน 

graphic และ attribute สามารถเพิ่มเติม แกไขขอมูล และเรียกดึงขอมูลมาใชไดงาย สะดวก รวดเร็ว อีกท้ังมีความสามารถใน

การวิเคราะหขอมูล และแสดงผลขอมูลในรูปท่ีเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง หรือ แผนท่ี 
3. ขอมูลนําเขา (Data) ขอมูลเหลาน้ีอาจอยูในรูปของแผนที่ เลข (Digital Map Data) หรือไดจากขอมูลหรือไฟล 

(file) จากงานสํารวจภาคสนาม (ground survey) หรือขอมูลน้ีไดจากโปรแกรมอื่น รวมทั้งขอมูลท่ีไดจากภาพถายดาวเทียมและ

ภาพถายทางอากาศ 
4. ขั้นตอนการทํางาน (procedure) ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมขอมูล นําเขา แกไข วิเคราะห และแสดงผลขอมูล 
5. บุคลากร (Staff และ Expertise) จะตองเปนบุคลากรท่ีมีความรูในระบบ GIS 
สาเหตุท่ีทําใหระบบ GIS ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะระบบ GIS มีขอไดเปรียบมากกวาการใชแผนท่ีในเรื่อง 

การจัดเก็บขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีใหทันสมัยอยูเสมอ รวมถึงการรวมขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีท้ังหมดใหใหอยูในลักษณะฐานขอมูลเดียว ซึ่งทํา

ใหมีประโยชนในแงการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเร่ืองของระยะเวลา และตนทุนในการจัดทํา 

ตัวอยางจะเห็นไดจากเม่ือผูบริหารทําการวางแผนดานพื้นท่ี ระบบ GIS ชวยในการวิเคราะหพื้นท่ีในหลายรูปแบบสําหรับแผนงานท่ี
ตางๆ กัน เพื่อตอบคําถาม (what-if question) และ ชวยในการผลิตเอกสารอางอิงไดในขณะท่ีการทําวิเคราะหแบบด้ังเดิมตองใช
ระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูง ดังน้ันระบบ GIS จึงไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือชวยผูบริหารในการตัดสินใจในดานการ
บริหารสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีมีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

* ตัดตอนจาก สุระ พัฒนเกียรติ, หลักเบ้ืองตน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
ตัดตอนจาก Magazine "Toward Intelligent banking" 
 
รีโมทเซ็นซิง (Remote Sensing) 
การวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองรูถึงขอมูลขอเท็จจริงของ

ทรัพยากรธรรมชาติในสภาวการณปจจุบัน รีโมทเซนซิงเปนวิทยาการดานหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการสํารวจขอมูลท่ีใหรายละเอียด

เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอยางประหยัดและรวดเร็วอันเปนประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนแกปญหาในการ

จัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอม 
รีโมทเซนซิง หมายถึง การบันทึกหรือการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นท่ีเปาหมายดวยอุปกรณบันทึกขอมูล 

(sensor) โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุน้ันๆ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 

ลักษณะ คือ ชวงคลื่น (spectral) รูปทรงสัณฐาน (spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (temporal) ของสิ่งตางๆ บน

พื้นผิวโลก 
ระบบรีโมทเซนซิง ถาแบงตามแหลงกําเนิดพลังงานที่กอใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี 2 กลุมใหญ คือ 
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1. Passive remote sensing เปนระบบท่ีใชกันกวางขวางต้ังแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน โดยมีแหลง พลังงานที่เกิดตาม

ธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงาน ระบบน้ีจะรับและบันทึกขอมูลได สวนใหญในเวลากลางวัน และมีขอจํากัดดาน

ภาวะอากาศ ไมสามารถรับขอมูลไดในฤดูฝน หรือเม่ือมีเมฆ หมอก ฝน 
2. Active remote sensing เปนระบบท่ีแหลงพลังงานเกิดจากการสรางขึ้นในตัวของเคร่ืองมือสํารวจ เชน ชวงคลื่น

ไมโครเวฟท่ีสรางในระบบเรดาห แลวสงพลังงานน้ันไปยังพ้ืนท่ีเปาหมาย ระบบน้ี สามารถทําการรับและบันทึกขอมูล ไดโดยไมมี

ขอจํากัดดานเวลา หรือ ดานสภาวะภูมิอากาศ คือสามารถรับสงสัญญาณไดท้ังกลางวันและกลางคืน อีกท้ังยังสามารถทะลุผานกลุม

เมฆ หมอก ฝนไดในทุกฤดูกาล 
ในชวงแรกระบบ passive remote sensing ไดรับการพัฒนามากอน และยังคงใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน สวน

ระบบ active remote sensing มีการพัฒนาจากวงการทหาร แลวจึงเผยแพรเทคโนโลยีน้ีตอกิจการพลเรือนในชวงหลัง การ
สํารวจในดานน้ีไดรับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในเขตรอนท่ีมีปญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยูเปนประจํา 

การวิเคราะหขอมูล (data analysis)ภาพถายดาวเทียม ประกอบดวยวิธีการ ดังตอไปน้ี 
1) การวิเคราะหขอมูลดวยสายตา (visual interpretation) เปนการแปลตีความจากลักษณะองคประกอบของภาพ โดย

อาศัยการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ไดแก สี (color, shade, tone) เงา (shadow) รูปทรง (fron) ขนาดของวัตถุ (size) 
รูปแบบ (pattern) ลวดลายหรือ ลักษณะเฉพาะ (texture) และองคประกอบทางพ้ืนท่ี (spatial components) ซึ่งเปนหลักการ
ตีความ เชนเดียวกับการแปลภาพถายทางอากาศ 

2) การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร (digital analysis and image processing) เปนการตีความ คนหาขอมูล

สวนท่ีตองการ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติ ซึ่งการท่ีมีขอมูลจํานวนมาก จึงไมสะดวกท่ีจะทําการคํานวณดวยมือได 

ดังน้ันจึงมีการนําคอมพิวเตอรมาใช ชวยใหรวดเร็วในการประมวลผล มีวิธีการแปลหรือจําแนกประเภทขอมูลได 2 วิธีหลัก คือ 

• การแปลแบบกํากับดูแล (supervised classification) หมายถึง การท่ีผูแปล เปนผูกําหนดตัวอยางของประเภท
ขอมูลใหแกคอมพิวเตอร โดยใชการเลือกพื้นท่ีตัวอยาง (traning areas) จากความรูดานตางๆเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศึกษา รวมทั้งจากการ
สํารวจภาคสนาม 

• การแปลแบบไมกํากับดูแล (unsupervised classification) เปนวิธีการท่ีผูแปลกําหนดใหคอมพิวเตอรแปลขอมูล
เอง โดยใชหลักการทางสถิติ เพียงแตผูแปลกําหนดจํานวน ประเภทขอมูล (classes) ใหแกเครื่อง โดยไมตองเลือกพื้นท่ีตัวอยาง
ให ผลลัพธจากการแปลจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ กอนนําไปใชงานโดยการเปรียบเทียบกับสภาพจริง

หรือขอมูลท่ีนาเชื่อถือได โดยวิธีการทางสถิติ 
คุณสมบัติของภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 

• การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง (Synoptic view) ภาพจากดาวเทียมภาพหน่ึงๆ ครอบคลุมพื้นท่ีกวางทําใหได

ขอมูลในลักษณะตอเน่ืองในระยะเวลาบันทึกภาพสั้นๆ สามารถศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ในบริเวณกวางขวางตอเน่ืองในเวลา

เดียวกันท้ันภาพ เชน ภาพจาก LANDSAT MSS และ TM หน่ึงภาพคลุมพื้นท่ี 185X185 ตร.กม. หรือ 34,225 ตร.กม. ภาพ

จาก SPOT คลุมพื้นท่ี 3,600 ตร.กม. เปนตน 

• การบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีระบบกลองสแกนเนอร ท่ีบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น

ในบริเวณเดียวกัน ท้ังในชวงคลื่นท่ีเห็นไดดวยตาเปลา และชวงคลื่นนอกเหนือสายตามนุษย ทําใหแยกวัตถุตางๆ บนพ้ืนผิวโลกได

อยางชัดเจน เชน ระบบ TM มี 7 ชวงคลื่น เปนตน 
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• การบันทึกภาพบริเวณเดิม (Repetitive coverage) ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือลงใต และ

กลับมายังจุดเดิมในเวลาทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอและในชวงเวลาท่ีแนนอน เชน LANDSAT ทุก ๆ 16 วัน MOS ทุกๆ 17 วัน 

เปนตน ทําใหไดขอมูลบริเวณเดียวกันหลายๆ ชวงเวลาท่ีทันสมัยสามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ บน

พื้นผิวโลกไดเปนอยางดี และมีโอกาสท่ีจะไดขอมูลไมมีเมฆปกคลุม 

• การใหรายละเอียดหลายระดับ ภาพจากดาวเทียมใหรายละเอียดหลายระดับ มีผลดีในการเลือกนําไปใชประโยชนใน

การศึกษาดานตางๆ ตามวัตถุประสงค เชน ภาพจากดาวเทียม SPOT ระบบ PLA มีรายละเอียด 10 ม. สามารถศึกษาตัวเมือง 

เสนทางคมนาคมระดับหมูบาน ภาพสีระบบ MLA มีรายละเอียด 20 ม. ศึกษาการบุกรุกพื้นท่ีปาไมเฉพาะจุดเล็กๆ และแหลงนํ้า

ขนาดเล็ก และภาพระบบ TM รายละเอียด 30 ม. ศึกษาสภาพการใชท่ีดินระดับจังหวัด เปนตน 

• ภาพจากดาวเทียมสามารถใหภาพสีผสม (False color composite) ไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคท่ี

ตองการขยายรายละเอียดเฉพาะเรื่องใหเดนชัดเจน สามารถจําแนกหรือมีสีแตกตางจากสิ่งแวดลอม 

• การเนนคุณภาพของภาพ (Image enhancement) ภาพจากดาวเทียมตนฉบับสามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพใหมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนคาความเขม ระดับสีเทา เพื่อเนนขอมูลท่ีตองการศึกษาใหเดนชัดขึ้น 

ตัดตอนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2538, "จากหวง
อวกาศสูพื้นแผนดินไทยฉบับยอ", โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

ตัดตอนจาก ศุทธินี ดนตรี, 2542, "ความรูพื้นฐานดานการสํารวจระยะไกล" 
ท่ีมา http://www.arts.chula.ac.th/~geography/Geo_Know.htm 
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248. เม่ือพิจารณาการแบงภูมิภาคของโลกตามอุณหภูมิ ประเทศไทยควรจัดอยูในเขตใด 
ก. เขตศูนยสูตร  ข. เขตรอน  ค. เขตฝน  ง. เขตมรสุม  
 

 ตอบ ข. เขตรอน  
เราแบงเขตภูมิอากาศของโลกของโลกไดอยางไร ? 
การแบงเขตภูมิอากาศทําไดหลายวิธีโดยอาศัยองคประกอบของอากาศทางดานตางๆ เชน อุณหภูมิ หยาดนํ้าฟา 

ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ แนวปะทะของมวลอากาศ และลักษณะดิน โดยการแบงเขตภูมิอากาศของโลกจะเนนเฉพาะ

บนภาคพื้นดินเทาน้ัน เน่ืองจากบนพื้นนํ้าความแตกตางของอุณหภูมิมีไมมากนัก การแบงเขตภูมิอากาศของโลกสามารถ

จําแนกไดจาก   
การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยอุณหภูมิ เปนการแบงเขตภูมิอากาศท่ีอาศัยอุณภูมิเปนเกณฑ มีวิวัฒนาการมา

จากวิธีการแบงเขตภูมิ อากาศของชาวกรีกโบราณ แบงออกไดเปน 3 เขต ไดแก  

• เขตภูมิอากาศรอน (Tropic Zone) อยูในเขตละติจูดตํ่า ระหวางละติจูด ท่ี 23 องศาเหนือ ถึง 23 องศา

ใต มีอุณหภูมิเฉลี่ยแตละเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส เปนเขตท่ีมีอากาศรอนตลอดป ไมมีฤดูหนาว ลักษณะพืช

พรรณธรรมชาติเปนปาดงดิบ (Rainforest)  

• เขตภูมิอากาศอบอุน (Temperate Zone) อยูในเขตละติจูดกลางระหวางเขตรอนและเขตหนาว มี

อุณหภูมิของอากาศเดือนท่ีหนาวท่ีสุดเฉลี่ยตํ่ากวา 18 องศาเซลเซียส แตสูงกวา –3 องศาเซลเซียส เปนบริเวณท่ีมีฤดู

หนาวและฤดูรอนแตกตางกันอยางเห็นไดชัด พืชพรรณธรรมชาติเปนปาสน (Boreal Forest)  

• เขตภูมิอากาศหนาว (Polar Zone) อยูในเขตละติจูดต้ังแต 66 องศาเหนือ และใต ไปยังขั้วโลก เปนเขต

ภูมิอากาศที่ไมมีฤดูรอน อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยแตละเดือนตํ่ากวา 10 องศาเซลเซียส พืชพรรณธรรมชาดติเปนแบบท

รุนดรา(Tundra)  
ประเทศไทยจึงจัดอยูในเขตภูมิอากาศรอน เน่ืองจากพิกัดภูมิศาสตรของประเทศไทย คือ ใตสุดละติจูด 5 

องศา เหนือสุดละติจูด 20 องศาเหนือ 
  อยางไรก็ตามการจําแนกเขตภูมิอากาศโดยอาศัยอุณหภูมิเพียงอยางเดียวยังไมสามารถแสดงถึงความแตกตาง

ระหวางพ้ืนท่ีท่ีเปนบริเวณทะเลทราย และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศชุมชื้นได และไมไดพิจารณาถึงความใกลไกลจากทะเล

แตอยางใด จึงตองมีการอาศัยเกณฑอื่นในการจําแนกอีกคือ 
การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดน้ําฟา การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดน้ําฟา เน่ืองจากมีการ

พิจารณาวาหยาดนํ้าฟามี ความสําคัญตอพืชพรรณ การระบายนํ้า ความชื้น ปริมาณนํ้าผิวดินและปริมาณนํ้าใตดินเปน

อยางมาก จึงพิจารณาถึงปริมาณหยาดนํ้าฟา ซึ่งไดแก ปริมาณนํ้าฝน หรือหิมะท่ีตกลงมาเปนเกณฑในการพิจารณา โดย 

โทมัส เอ. แบลร แบงออกเปนดังน้ี เขตภูมิอากาศแหงแลง (Arid Zone) ไดแกบริเวณพื้นท่ีซึ่งมีหยาดนํ้า ฟาเล็กนอย 
คือ 0 – 250 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศกึ่งแหงแลง (Semi - arid Zone) ไดแกบริเวณพื้นท่ีซึ่ง มีหยาดนํ้าฟาตก
เบาบาง ระหวาง 250 – 500 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศกึ่งชุมชื้น (Subhumid Zone) ไดแกบริเวณพื้นท่ีซึ่งมี หยาด

นํ้าฟาตกปานกลาง ระหวาง 500 – 1,000 มิลลิเมตรตอป  เขตภูมิอากาศชุมชื้น (Humid Zone) ไดแกบริเวณพื้นท่ีซึ่งมี
หยาดนํ้า ฟาตกหนักระหวาง 1,000 – 2,000 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศชุมชื้นมาก (Very Wet) ไดแกบริเวณพื้นท่ี
ซึ่งมีหยาด นํ้าฟาตกหนักมาก ต้ังแต 2,000 มิลลิเมตรตอป อยางไรก็ตามการจําแนกเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดนํ้าฟา
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เปนเกณฑยังมีขอจํากัดไดแก การจัดเขตอากาศหนาวแบบขั้วโลกไวรวมกับเขตทะเลทรายซึ่งมีปริมาณหยาดนํ้าฟาตกลง

มาในอัตราท่ีใกลเคียงกัน แตเขตอากาศหนาวอัตราการระเหยจะมีนอยกวาอากาศแบบทะเลทรายซึ่งยังมิไดคํานึงถึง

อุณหภูมิซึ่งเปนตัวการท่ีมีผลตออัตราการระเหย ดวยเชนกัน 
การแบงเขตภูมิอากาศโดยใชพืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ สามารถนํามาเปนองคประกอบ

ในการพิจารณาการจําแนก ประเภทของภูมิอากาศได โดยพืชพรรณธรรมชาติแตละชนิดจะมีความสัมพันธกับ

องคประกอบของภูมิอากาศ ซึ่งทําใหพืชพรรณเจริญเติบโต และสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะภูมิอากาศได เชน พืช

ตระกูลเดียวกันจะขึ้นรวมกันอยูอยางหนาแนนในลักษณะอากาศอยางเดียวกัน ดังน้ัน บลูเมนสต็อค (Blumenstock) 
และธอรนธเวต (Thornthwaite) จึงแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยพืชพรรณธรรมชาติเปนเกณฑ และแบงเขตภูมิอากาศ
ออกเปน 11 เขต ไดแก เขตภูมิอากาศแบบปาศูนยสูตร  เขตภูมิอากาศแบบปามรสุม เขตภูมิอากาศแบบปาละเมาะ  เขต

ภูมิอากาศแบบปาเมดิเตอรเรเนียน  เขตภูมิอากาศแบบปาไมใบกวาง  เขตภูมิอากาศแบบปาสน  เขตภูมิอากาศแบบทุง

หญาสะวันนา  เขตภูมิอากาศแบบทุงหญาแพร่ี   เขตภูมิอากาศแบบทุงหญาสเต็ปป   เขตภูมิอากาศแบบทุงหญา

ทะเลทราย   และเขตภูมิอากาศแบบทรุนดราและขั้วโลก อยางไรก็ตามการแบงเขตภูมิอากาศโดยใชพืชพรรณธรรมชาติ

เปนเกณฑน้ียังมีขอจํากัดใน ดานการบอกลักษณะอากาศท่ัวๆ ไป ในเขตภูมิอากาศน้ันๆ ไดเฉพาะในสภาพปจจุบัน

เทาน้ัน แตยังไมสามารถบอกไดถึงสภาพภูมิอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได 
การแบงเขตภูมิอากาศโดยใชมวลอากาศและแนวปะทะมวลอากาศ การแบงเขตภูมิอากาศประเภทนี้จะใช

แหลงกําเนิดและแนวปะทะของมวลอากาศเปนเกณฑ โดยจะนําเอาจุดกําเนิดการเคลื่อนท่ีและแนวปะทะของมวลอากาศ

เปนเกณฑในการพิจารณา โดยไมไดคํานึงวาท่ีต้ังแหลงกําเนิดวาจะอยูบนภาคพื้นดินหรือพื้นนํ้า แหลงกําเนิดของมวล

อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น และลม โดยจําแนกเขต

ภูมิอากาศออกเปน 3 กลุมใหญ คือ ภูมิอากาศในเขตละติจูดตํ่า เปนแหลงกําเนิดของมวลอากาศเขตรอนและรองความ

กดอากาศต่ําแถบศูนยสูตร บริเวณละติจูดท่ี 23 องศาเหนือ ถึง 23 องศาใต อยูภายใตอิทธิพลของเขตความกดอากาศ

สูงกึ่งโซนรอนแถบละติจูดมาเปนมวลอากาศอุนลักษณะอากาศจมตัว และมีมวลอากาศขั้วโลกซึ่งเปนมวลอากาศเย็นแผ

ลงมาปกคลุมเปนครั้งคราว ภูมิอากาศในเขตละติจูดกลาง เปนเขตท่ีมีการปะทะกันของมวลอากาศอุนเขต รอนและมวล

อากาศเย็นขั้วโลก ทําใหเกิดแนวปะทะมวลอากาศขึ้นตลอด ทําใหเขตน้ีมักเกิดพายุซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนท่ีไปยังทิศ

ตะวันออกตามอิทธพลของลมประจําฝายตะวันตก และยังกอใหเกิดพายุไซโคลนดวย ภูมิอากาศในเขตละติจูดสูง เปน

เขตท่ีเกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นแถบ ขั้วโลก และมวลอากาศอารกติก โดยมวลอากาศขั้วโลกมีจุดกําเนิดอยูท่ี 

ตอนกลางของประเทศแคนาดาและไซบีเรีย แตจะไมปรากฏทางซีกโลกใต เน่ืองจากซีกโลกใตไมมีพื้นดิน และจะเกิด

แนวปะทะอากาศตามแนวละติจูดท่ี 60 – 70 องศาเหนือ และใต เน่ืองจากมวลอากาศเย็นท่ีเคลื่อนท่ีมาจากขั้วโลก และ

มวลอากาศอุนท่ีเคลื่อนท่ีขึ้นหรือลงมาจากตําแหนงละติจูดท่ีตํ่ากวา จึงทําใหเกิดแนวปะทะมวลอากาศอารกติก หรือ แนว

ปะทะมวลอากาศแอนตารกติก อันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหในแนวละติจูดท่ี 60–70 องศาเหนือ และใต เปนแนวความ

กดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลกเกิดขึ้น จากเขตภูมิอากาศทั้งสามแบบขางตน สามารถแบงยอยออกเปนอีก 14 เขตภูมิอากาศ คือ 

เขตภูมิอากาศชื้นแถบศูนยสูตร เขตภูมิอากาศชายฝงทะเลท่ีลมสินคาพัดเขาฝง เขตภูมิอากาศทะเลทรายเขตรอน เขต

ภูมิอากาศทะเลทรายชายฝงตะวันตก เขตภูมิอากาศรอนท่ีมีฤดูฝนสลับกับฤดูแลง เขตภูมิอากาศอบอุนชื้น เขต

ภูมิอากาศชายฝงตะวันตก เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน เขตภูมิอากาศทะเลทรายและสเต็ปปในเขตละติจูดกลาง 
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เขตภูมิอากาศชุมชื้นภาคพื้นทวีป เขตภูมิอากาศภาคพื้นทวีปกึ่งขั้วโลก เขตภูมิอากาศชายฝงกึ่งขั้วโลก  เขตภูมิอากาศ

แบบทรุนดรา และเขตภูมิอากาศแบบทุงนํ้าแข็ง 
 
ท่ีมา http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/geology/4/index_ch_4-3.htm  
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249. เข่ือนไฟฟาพลังน้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทยอยูในภาคใด 
ก. ภาคเหนือ  ข. ภาคกลาง  ค. ภาคตะวันตก  ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
ตอบ ค. ภาคตะวันตก  

โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร ต้ังอยูบนแมนํ้าแควใหญ ท่ีบานเจาเณรตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ 

จังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดศึกษา และสํารวจอยางจริงจัง ต้ังแต พ.ศ. 2508 

และเร่ิมกอสรางต้ังแต พ.ศ. 2516 จนกระท้ังแลวเสร็จเม่ือ พ.ศ.2523 และใชประโยชนอยูใน ปจจุบันน้ีการกอสรางใน

ระยะแรกน้ัน ติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพียง 3 เคร่ืองขนาดกําลังผลิตเครื่องละ 120,000 กิโลวัตต การกอสรางระยะท่ี 

2 กฟผ.ไดติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังนํ้า ระบบสูบนํ้ากลับไดขนาดกําลังผลิต 
เครื่องละ 180,000 กิโลวัตต อีก 2 เครื่องเพื่อรองรับความตองการไฟฟาท่ีเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ โดยเครื่องท่ี 4 

ติดต้ังแลวเสร็จและจายไฟฟาไดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเคร่ืองท่ี5 ติดต้ังแลวเสร็จและจายไฟฟาไดใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งทําใหเขื่อนศรีนครินทรมีกําลังผลิตรวมท้ังสิ้น 320,000 กิโลวัตตนับเปนเขื่อนไฟฟาพลังนํ้า
ท่ีมีกําลังผลิตสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

ที่มา http://snr.egat.com/chronology.htm  
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250. ขอใดไมใชแหลงพลังงานทดแทนท่ีรัฐบาลไทยสงเสริมใหใชในการแกไขปญหาวิกฤติน้ํามัน 
ก. ถานหิน  ข. กาซชีวภาพ  ค. กาซโซฮอลล  ง. พลังงานแสงอาทิตย 
 
ตอบ ก. ถานหิน 

 

******************** 

ขอบคุณท่ีเขารวมกิจกรรม  Pre-Test คร้ังท่ี 4/2553 
 




